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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen
(hierna: Bpf HiBiN of het fonds). In dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen binnen ons fonds
en de externe factoren die hierop van invloed zijn. Ook geeft het jaarverslag inzicht in de financiële situatie
van Bpf HiBiN. Het doel van de verslaglegging is onze stakeholders helderheid te verschaffen over de financiële
positie, de resultaten en de voornaamste risico’s en onzekerheden betreffende ons fonds.

Intensief

Het jaar 2015 is – wederom – een intensief jaar geweest. Belangrijke dossiers voor het bestuur waren
de vacatures en wijzigingen binnen het bestuur,
de nieuwe regelgeving op financieel gebied (nFTK),
de evaluatie van de pensioenadministrateur, de
nieuwe Wet pensioencommunicatie, het traject
handhaving verplichtstelling en de keuze voor een
nieuwe organisatie van het vermogensbeheer. In het
jaarverslag lichten wij de ontwikkelingen in 2015 toe
en voorzien wij deze van de bijbehorende jaarcijfers.

Beleidsdekkingsgraad

De gevolgen van de renteontwikkeling voor het belegd
vermogen, de pensioenverplichtingen en de dekkingsgraad van het fonds werden nauwgezet gevolgd en
stonden iedere bestuursvergadering op de agenda.
De beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN is in 2015
gedaald van 111,7% naar 105,3%. De actuele (nietgemiddelde) dekkingsgraad, is gedaald van 110,7%
naar 101,1% waarmee het fonds zich in een vermogenstekort bevindt. De belangrijkste oorzaken
hiervoor waren de wijzigingen in de te hanteren
rentetermijnstructuur voor het waarderen van de
pensioenverplichtingen en een licht negatief beleggingsrendement van 1,9%. Per 1 januari 2015 is de
driemaands middeling van de rente vervallen en
per 15 juli 2015 is de methodiek van de Ultimate
Forward Rate gewijzigd. Beide wijzigingen
kostten ons fonds ruim 8%-punt dekkingsgraad.
Beleggingsrendementen waren voornamelijk
negatief in opkomende markten en staatsobligaties,
welke een negatief rendement lieten zien als
gevolg van de gestegen marktrente.

Omdat de vereiste beleidsdekkingsgraad 115,8%
bedraagt, verkeert het fonds in een situatie van
reservetekort. Waar een aantal pensioenfondsen
de afgelopen jaren ten gevolge van de lage rente en
de hogere levensverwachting de pensioenaanspraken
en -uitkeringen heeft moeten verlagen, was dat bij
ons fonds gelukkig niet aan de orde. Op basis van de
huidige inzichten en ontwikkeling op de financiële
markten is de toekomstverwachting echter zorgelijk
te noemen. Op het moment van schrijven bevindt
het fonds zich door de verder gedaalde rente inmiddels in een dekkingstekort. Het valt niet uit te
sluiten dat er tóch noodgedwongen een verlaging van
pensioenaanspraken en -uitkeringen aan de
orde zal komen. Het waardevast houden van
pensioenaanspraken en -uitkeringen, het indexeren,
is pas op (veel) langere termijn weer mogelijk.

Premie

Door de omvang van de uitvoeringskosten is de
kostendekkendheid van de premie sterk onder druk
komen te staan. Kostenbeheersing in 2016 is daarom
een aandachtspunt voor het bestuur. Verder zal mede
in het kader van evenwichtigheid onderzocht worden
in hoeverre de uitvoeringskosten aan de verschillende
categorieën deelnemers toegerekend moeten worden.
Op dit moment komen deze kosten namelijk ten laste
van de actieve deelnemers.
Samenvattend kan worden gesteld dat de pensioensector en daarmee helaas ook Bpf HiBiN zich in zwaar
weer bevindt
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Verwachting voor 2016

In de keuzes die hebben geleid tot een nieuwe
organisatie van het vermogensbeheer eind 2015
heeft de Balans- & Vermogensbeheercommissie
een belangrijke voortrekkersrol vervuld.
Het positieve effect hiervan is onder andere een
forse kostenbesparing in 2016 van naar verwachting
circa 30%. Veel van de belangrijke dossiers uit 2015
zullen ook in 2016 weer aandacht van het bestuur en
de organisatie van ons fonds vragen. Daarnaast is te
verwachten dat maatschappelijke discussie over de
uitgangspunten collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling, doorsneepremiesystematiek en mogelijke
individuele keuzevrijheid van grote invloed zullen zijn.

Samenwerking

Tot slot bedanken wij namens het bestuur een
ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan
het functioneren van het pensioenfonds.
Onze speciale dank gaat uit naar de raad van
toezicht en het verantwoordingsorgaan voor de
goede samenwerking en hun waardevolle inbreng.
Breda, 30 mei 2016

Voorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Handel in Bouwmaterialen
Mr Gijs Alferink

Vice-voorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Handel in Bouwmaterialen
Chris Lonsain
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2.1

Kerngegevens
Overzicht / kerngegevens 2015

2015

2014

2013

2012

2011

Aangesloten ondernemingen

845*

864*

799*

649

671

Deelnemers

7.672

7.129

6.659

7.310

7.490

Gewezen deelnemers
en Pensioengerechtigden

16.114

14.999

14.826

22.422

23.655

Ouderdomspensioen (incl. prepensioen)

3.796

3.789

4.983

5.610

2.854

Nabestaandenpensioen

1.566

1.533

1.580

1.298

1.240

Ondernemingen en deelnemers (aantallen)

* Door gebruik van nieuwe systemen, zijn in 2013 ook de aangesloten bedrijven zonder personeel vermeld.
Dit was in 2012 en eerder niet het geval.
Premies en uitkeringen
Premie basisregeling

€ 28.851.000

€ 29.296.000

€ 29.301.000

€ 31.831.000

€ 28.543.000

€ 275.000

€ 301.000

€ 315.000

€ 747.000

€ 752.000

€0

€0

€ 349.000

€ 344.000

€ 414.000

€ 11.567.000

€ 13.662.000

€ 26.430.000

€ 14.341.000

€ 14.445.000

Feitelijke premie

€ 29.126.000

€ 29.597.000

€ 29.965.000

€ 31.252.000

€ 30.518.000

Kostendekkende premie basisregeling

€ 38.030.000

€ 32.088.000

€ 29.434.000

€ 33.789.000

€ 36.560.000

€ 29.051.000

€ 24.412.000

€ 24.054.000

€ 26.580.000

€ 27.444.000

- PVI-opslag

€ 1.453.000

€ 1.221.000

€ 1.200.000

€ 1.276.000

€ 1.410.000

- Solvabiliteitsopslag

€ 4.371.000

€ 2.982.000

€ 2.706.000

€ 3.033.000

€ 3.623.000

€ 2.880.000

€ 3.172.000

€ 1.159.000

€ 2.153.000

€ 3.331.000

€ 275.000

€ 301.000

€ 315.000

€ 747.000

€ 752.000

€ 29.805.000

€ 19.629.000

€ 15.987.000

€ 18.838.000

€ 29.054.000

€ 14.179.000

€ 13.770.000

€ 11.128.000

€ 13.921.000

€ 21.196.000

€ 709.000

€ 689.000

€ 622.000

€ 658.000

€ 1.097.000

€ 2.153.000

€ 1.697.000

€ 1.419.000

€ 1.624.000

€ 2.819.000

€ 2.880.000

€ 3.172.000

€ 1.159.000

€ 1.888.000

€ 3.190.000

- Risicopremie herverzekering

€ 275.000

€ 301.000

€ 315.000

€ 747.000

€ 752.000

- Voorwaardelijke onderdelen

€ 9.609.000

Premie voor de Anw-hiaatverzekering
Premie aanvullende regeling
Uitkeringen (inclusief afkoop)

Samengesteld uit
- Actuarieel benodigd

- Opslag voor uitvoeringskosten
- Risicopremie herverzekering
Gedempte kostendekkende premie
Samengesteld uit
- Actuarieel benodigd
- PVI-opslag
- Solvabiliteitsopslag
- Opslag voor uitvoeringskosten
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2015

2014

2013

2012

2011

Belegd vermogen
(actuele waarde)

€ 723.099.000

€ 712.328.000

€ 562.481.000

€ 572.453.000

€ 487.605.000

Gemiddeld belegd vermogen

€ 740.363.000

€ 642.876.000

€ 568.980.000

€ 530.029.000

€ 449.306.000

Opbrengst belegd vermogen

- € 15.422.000

€ 152.473.441

- € 12.100.000

€ 72.100.000

€ 63.272.000

Rendement

- 1,9%

27,5%

- 1,6%

14,8%

15,3%

Dekkingsgraad (actueel)

101,1%

112,0%

109,8%

105,9%

100,1%

Beleidsdekkingsgraad

105,3%

111,7%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reële dekkingsgraad *

83,8%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Z-score

0,00%

-0,46%

-0,24%

1,06%

1,99%

2,33%

2,46%

2,96%

1,91%

1,18%

€ 718.278.000

€ 647.822.000

€ 513.812.000

€ 543.414.000

€ 487.895.000

Minimaal vereist eigen vermogen

€ 33.675.000

€ 31.118.000

€ 25.691.000

€ 26.627.000

€ 23.419.000

Minimaal vereist eigen vermogen

4,7%

4,8%

5,0%

4,9%

4,8%

Vereist eigen vermogen

€ 113.205.000

€ 66.739.000

€ 58.834.000

€ 57.518.000

€ 50.682.000

Vereist eigen vermogen

15,8%

10,3%

11,5%

10,6%

10,4%

- € 105.371.000

geen

- € 8.721.000

- € 25.283.000

- € 50.263.000

€ 3.375.303

€ 3.390.828

€ 1.771.000

€ 1.860.000

€ 2.776.000

€ 259

€ 272

€ 134

€ 131

€ 237

€ 4.403.372

€ 4.173.000

€ 4.100.000

€ 1.799.000

€ 1.447.000

0,59%

0,65%

0,72%

0,34%

0,32%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

2%

2%

2%

2%

2%

€ 11.919

€ 11.919

€ 11.919

€ 11.919

€ 11.830

vervallen

vervallen

€ 4.678

€ 4.678

€ 4.643

€ 41.520

€ 41.520

€ 37.380

€ 37.380

€ 37.101

Voor de actieve deelnemers

0%

0%

0%

0%

0%

Voor de gewezen deelnemers
en pensioengerechtigden

0%

0%

0%

0%

0%

125,7%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beleggingen

Performancetoets
Voorziening pensioenverplichtingen
Solvabiliteit

Reservetekort
Kosten
Uitvoeringskosten
Kosten per deelnemer
Beleggingskosten
Beleggingskosten in % van vermogen
Pensioengegevens
Totale premie per jaar
Waarvan werknemersdeel
Opbouw ouderdomspensioen per jaar
Franchise
Minimum pensioengrondslag
Maximum salaris
Toeslag per 1 januari

Grens toekomst bestendig indexeren

* De beleidsdekkingsgraad gedeeld door de benodigde beleidsdekkingsgraad waarbij volledige toeslagverlening kan
plaatsvinden (toekomstbestendig indexeren).
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De kerncijfers worden in het vervolg
van het de jaarrekening nader toegelicht.

2.2

Uitvoeringskosten
Voor het uitvoeren van de pensioenregeling worden
kosten gemaakt. Deze kosten bestaan op hoofdlijnen
uit de kosten voor administratieve uitvoeringskosten
(het pensioenbeheer), kosten voor het vermogensbeheer en transactiekosten.

2.2.1	Administratieve uitvoeringskosten
Tot de administratieve uitvoeringskosten worden
gerekend:
• Kosten voor de werkgevers- en deelnemersadministratie, zoals premie-incasso,
administratie van de pensioenaanspraken,
kosten voor het uitkeren van pensioenen,
maar ook kosten van waardeoverdracht, afkoop en communicatie;
• Bestuurskosten, zoals vacatiegeld voor leden
van de fondsorganen en opleidingskosten;
• Kosten bestuursbureau;
• Overige kosten zoals advieskosten, kosten
verbonden aan toezicht van DNB, AFM,
actuaris, accountant en juridische kosten.
De administratieve uitvoeringskosten zijn in
onderstaande tabel opgenomen.
De totale uitvoeringskosten zijn in 2015 nagenoeg
gelijk gebleven aan de uitvoeringskosten in 2014.
Gecorrigeerd voor een in het najaar van 2015

nagekomen factuur van de pensioenadministrateur
over werkzaamheden in 2014, is er sprake van een
lichte daling van de uitvoeringskosten. Een nadere
uitsplitsing van de kosten vindt u in de jaarrekening.
In de kosten per deelnemer 2015 is de openstaande
post uit 2014 meegenomen. De kosten per deelnemer
(actieve deelnemers en pensioengerechtigden)
dalen door het gestegen aantal deelnemers van
€ 272 naar € 259. Het wegvallen van de koepelvrijstelling pensioenuitvoeringsorganisaties maakt dat
het fonds vanaf 2015 BTW betaalt over de kosten van
het pensioenbeheer. Dit heeft geleid tot een forse
kostenverhoging. De kosten voor het traject handhaving verplichtstelling en de juridische kosten zijn
echter fors gedaald. In 2014 had het fonds te maken
met eenmalige kosten van het opzetten en uitvoeren
van het handhaving verplichtstellingsproces en het
actualiseren van het beleid aangaande de verplichtstelling.

2.2.2 Kosten uitvoering vermogensbeheer
en transactiekosten
De kosten van het fiduciair management en
het vermogensbeheer bestaan uit verschillende
componenten. Naast de kosten van het fiduciair
beheer en vermogensbeheer van de beleggingen
zelf, de zogenaamde beheerkosten of management
fees, is er ook sprake van administratieve kosten,
custodian kosten, broker kosten, eventuele belastingen, bestuurs- en adviseurskosten, kosten voor het
namens Bpf HiBiN stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, kosten die gepaard gaan met
bijvoorbeeld het afdekken van risico’s en transactiekosten.

2015

2014

Uitvoeringskosten

€ 3.176.303

€ 3.390.828

Te betalen kosten 2014

€ 199.000

Totale uitvoeringskosten

€ 3.375.303

Uitvoeringskosten

Aantal deelnemers/pensioengerechtigden
Kosten per deelnemer/pensioengerechtigde
Aantal actieve/ gewezen deelnemers/pensioengerechtigden
Kosten berekend over alle deelnemers

13.034

12.451

€ 259

€ 272

29.148

27.450

€ 116

€ 124
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Direct zichtbare kosten
Kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor
het uitvoeren van transacties, de zogenaamde
brokerkosten, of kosten die gemaakt worden voor
het bewaren van de beleggingen, het bewaarloon,
zijn direct zichtbaar.
Niet direct zichtbare kosten
Transactiekosten zijn niet direct zichtbaar.
De transactiekosten zijn de kosten die gemaakt
worden om de effectentransactie tot stand te
brengen en uit te voeren. Deze transactiekosten zijn
veelal op basis van een schatting tot stand gekomen,
omdat er bijvoorbeeld bij transacties in de categorie
vastrentende waarden niet separaat kosten in
rekening worden gebracht. Deze uiten zich in
het verschil tussen de bied- en laatkoersen.

Daarnaast is het bij participatie in beleggingsfondsen niet altijd exact te bepalen welke
transactiekosten er zijn gemaakt. Daarvoor is een
schatting gemaakt van de ’turnover’ (ofwel omzet)
in de portefeuille en op basis van gemiddelde
transactie kosten in de markt zijn vervolgens
de transactiekosten bij benadering bepaald.
De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen
gepubliceerd over uitvoeringskosten vermogensbeheer (waaronder transactiekosten). De aanbevelingen geven een gezamenlijke richting voor
de sector, maar de rapportage van transactiekosten
is nog niet gestandaardiseerd, waardoor deze kosten
niet altijd goed vergelijkbaar zijn. De kosten in het
meerjarenoverzicht zijn vanaf 2013 dan ook niet goed
vergelijkbaar met de kosten zoals gepresenteerd over
de jaren daarvoor.
Overzicht kosten vermogensbeheer
De totale kosten van het fiduciair beheer en het
vermogensbeheer bedragen € 4.403.372. In een
percentage van het totale gemiddeld belegd
vermogen bedragen de kosten 0,59% per jaar.
De kosten worden in onderstaand overzicht
weergegeven.

Beleggingskosten

2015

2014

Euro

%

Euro

%

€ 1.638.026

0,22%

€ 1.866.208

0,29%

€ 809.110

0,11%

€ 705.521

0,11%

€ 1.073.065

0,14%

€ 791.754

0,12%

Kosten custodian

€ 252.206

0,03%

€ 197.456

0,03%

Transactiekosten

€ 630.964

0,09%

€ 611.609

0,10%

€ 4.403.372

0,59%

€ 4.172.547

0,65%

Total Expense Ratio (beheerkosten,
belastingen, administratie en custody
kosten fondsen, overige kosten)
Kosten fiduciair management
Kosten oversight management,
proxy voting, advies en bestuur

Totale beleggingskosten
Gemiddeld belegd vermogen

€ 740.363.265

€ 642.876.486
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Ontwikkeling beleggingskosten

In de afgelopen twee jaar heeft het bestuur
veel aandacht besteed aan het beheersen van de
beleggingskosten en is er door de commissie Balans& Vermogensbeheer actief aan kostenverlaging
gewerkt. De afgelopen twee jaar zijn de kosten,
uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd
vermogen, met 12% gereduceerd. Deze besparing
is vooral bereikt door bedongen kortingen op de
beheerkosten van een aantal beleggingsmandaten.
Als gevolg van de reorganisatie van het vermogensbeheer, waarover u in paragraaf 5.2.5 meer kunt
lezen, zullen de kosten in 2016 verder dalen.
Begin 2016 is er reeds een besparing doorgevoerd
op de beleggingskosten van ruim € 1 miljoen.

Aansluiting met jaarrekening

De toelichting op de vermogensbeheerkosten in
het bestuursverslag wijkt op onderdelen af van
de kosten gepresenteerd in de jaarrekening.
De toelichting in het bestuursverslag houdt rekening
met de ’Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de
Pensioenfederatie, de kosten die worden verrekend
binnen de beleggingsfondsen en de transactiekosten. In de jaarrekening zijn de kosten verantwoord
overeenkomstig de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Het verschil bedraagt circa
€ 1.300.000.

In absolute zin zijn de beleggingskosten over 2015
toegenomen met € 230.825. Deze stijging wordt als
volgt verklaard:
• Een groot deel van de beleggingskosten is uitgedrukt in een percentage van het belegd vermogen. Het gemiddeld belegd vermogen is in
2015 toegenomen met circa € 98.000.000,
waardoor ook de beleggingskosten uitgedrukt
in euro zijn toegenomen.
• Begin 2015 is er een verschuiving geweest van
minder risicovollere beleggingscategorieën naar
risicovollere vastrentende beleggingscategorieën
en aandelen. Risicovollere beleggingscategorieën
kennen een hogere beheervergoeding dan de
categorieen die verkocht zijn.
• Vanwege het nieuw Financieel Toetsingskader
zijn de advieskosten (bijvoorbeeld voor het
uitvoeren van een nieuwe Asset Liability
Management studie, een nieuw herstelplan en
het uitvoeren van de haalbaarheidstoets) toegenomen. Deze kosten zijn grotendeels eenmalig.
• De bestuurskosten zijn toegenomen. In 2014 is de
Balans- & Vermogensbeheercommissie, bestaande
uit onafhankelijke bestuursleden, vanaf 1 juli
actief. In 2015 is dit het gehele jaar.
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3
3.1

Bestuursverslag
Karakteristieken
van het Pensioenfonds
Profiel

Bpf HiBiN is opgericht op 30 juni 1958. De op balansdatum geldende statuten dateren van 25 november
2014, nadien gemoderniseerd en geactualiseerd op
15 januari 2016. Het fonds is een bedrijfstakpensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

Doelstelling

Bpf HiBiN is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Handel in Bouwmaterialen. 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.

Missie

Het fonds draagt zorg voor een aanvullend pensioen
dat is gebaseerd op de wensen van werkgevers en
werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden
in de betreffende sector. De uitvoering van deze
pensioenregeling vindt op integere wijze plaats,
is kostenefficiënt en in de communicatie begrijpelijk
en transparant. Wet- en regelgeving zijn daarbij de
kaders waarbinnen het fonds zich nauwgezet zal
begeven. Bij alle besluiten zet het fonds het belang
van de deelnemers voorop en houdt daarbij steeds
rekening met de maatschappelijke gevolgen van
deze besluitvorming.

Visie

Het fonds streeft daarbij naar een optimale
verhouding tussen lage kosten en maximale
opbrengsten en maakt daarbij altijd een goed
uitlegbare afweging tussen zekerheid en waardevaste pensioenaanspraken. Bij haar beleid bewaakt
het fonds proactief het behoud van voldoende
schaalgrootte en draagvlak, dit om die optimale
verhouding en goed uitlegbare afweging ook op
termijn te kunnen blijven realiseren.

Beleid en verantwoording

Het fonds geeft uitvoering aan het pensioenreglement zoals overeengekomen in de met het
Sociale Partners afgesloten uitvoeringsreglement,
met inachtneming van de bepalingen vastgelegd
in de Pensioenwet. Deze uitvoering bestaat uit
het beleggen van het beschikbare vermogen,
het verlenen van pensioenaanspraken aan
(gewezen) deelnemers, het verstrekken van
uitkeringen aan pensioengerechtigden en het
informeren van belanghebbenden. In de statuten
is vastgelegd dat het fonds de dekking van de
pensioenaanspraken en rechten op pensioen
in eigen beheer zal houden.
In het uitvoeringsreglement zijn afspraken
gemaakt tussen het fonds en Sociale Partners
over de uitvoering van het pensioenreglement.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de
uitvoering en houdt als ’goed huisvader’ de regie
over de werkzaamheden van het fonds.
In de Actuariële Beleidstechnische Nota (ABTN) zijn
de opzet van het fonds, het risicomanagement en
de wijze van uitvoering van de pensioenregeling
vastgelegd. Het pensioenreglement is beschikbaar
op de site van het pensioenfonds: www.bpfhibin.nl.
Het is uitgangspunt bij het handelen van ieder
individueel bestuurslid en het bestuur als geheel,
dat wordt gehandeld in het belang van alle belanghebbenden van het fonds, rekeninghoudend met
de korte- en langetermijneffecten van de genomen
maatregelen. Het bestuur streeft te allen tijde naar
zorgvuldige en integere besluitvorming. Het geheel
van (belangen)afwegingen wordt in de notulen
vastgelegd.

Sociale Partners

De navolgende partijen zijn de Sociale Partners
die verbonden zijn aan het fonds:
• Werkgeversvereniging Koninklijke Hibin;
• Vakvereniging CNV Vakmensen;
• Vakvereniging FNV;
• Vakvereniging De Unie.
Behalve in het geval van vakvereniging De Unie,
zijn deze partijen vertegenwoordigd in het bestuur
van het fonds.
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3.2

Kenmerken pensioenregeling
en uitvoering
Wijzigingen pensioenregeling in 2015

Als gevolg van de nieuwe fiscale regels is met
ingang van 1 januari 2015 de pensioenrichtleeftijd
verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Alle tot 1 januari
2015 opgebouwde pensioenaanspraken op
ouderdomspensioen zijn omgezet naar ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Door de
hogere pensioenrichtleeftijd worden de aanspraken
hoger. Deze omzetting geldt ook voor het tot 2015
opgebouwde prepensioen en excedentpensioen.
Deze omzetting is gedaan op basis van collectieve
actuariële gelijkwaardigheid.
Deelnemers kunnen ervoor kiezen hun pensioen
eerder te laten ingaan; de aanspraken worden
dan actuarieel herrekend. Onder voorwaarden
kunnen deelnemers de pensioeningang ook
uitstellen tot uiterlijk de leeftijd van 70 jaar.
Via het Uniform Pensioenoverzicht 2015 zijn
de actieve en gewezen deelnemers hierover
geïnformeerd. Pensioenaanspraken die al
vóór 1 januari 2015 waren ingegaan zijn bij
de omzetting ongewijzigd gebleven.

Pensioenregeling

De hoofdkenmerken van de pensioenregeling
per 1 januari 2015 zijn als volgt:
Pensioensysteem
De pensioenregeling is een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.
De jaarlijkse pensioenopbouw vindt plaats op basis
van de pensioengrondslag in het betreffende jaar
(middelloonregeling). Overeenkomstig artikel 10 van
de Pensioenwet kwalificeert de pensioenregeling
zich als een uitkeringsovereenkomst.
Hoogte pensioenpremie
Het wijzigen van de pensioenregeling in
2015 heeft niet geleid tot een aanpassing
van de pensioenpremie. Met Sociale Partners
is overeengekomen dat de pensioenpremie
per 1 januari 2015 22,2% van de pensioengrondslag blijft.

Pensioenrichtleeftijd
De eerste dag van de maand volgend op het
bereiken van de 67-jarige leeftijd, de pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarmee het fonds
rekent. Keuzemogelijkheden ten aanzien van
vervroeging en uitstel van de pensioenrichtleeftijd zijn onderdeel van het reglement.
Pensioengevend salaris
Vaste jaarsalaris vermeerderd met vakantietoeslag
en vaste toeslagen van structurele aard (voor zover
schriftelijk overeengekomen). Het pensioengevend
salaris is gemaximeerd (€ 41.520 in 2015).
Pensioengrondslag
Pensioengevend salaris minus de franchise
(€ 11.919 in 2015). Hierover vindt de opbouw van
pensioenaanspraken plaats (gecorrigeerd voor
het geldende deeltijdpercentage).
Opbouwpercentage
De opbouw voor het ouderdomspensioen
bedraagt per jaar 2% van de pensioengrondslag.
Dit is als volgt vorm gegeven: in het betreffende
jaar wordt een ouderdomspensioen opgebouwd
van 1,625% van de pensioengrondslag en een partnerpensioen in geval van overlijden van de deelnemer
na de pensioenrichtleeftijd van 1,138% (zijnde 70%
van het ouderdomspensioen) van de pensioengrondslag. Het partnerpensioen wordt direct omgezet in
extra ouderdomspensioen ter grootte van 0,375%
van de pensioengrondslag. Na omzetting van het
partnerpensioen bedraagt het jaarlijkse ouderdomspensioen 2% van de pensioengrondslag.
Levenslang partnerpensioen
Voor deelnemers met een echtgenoot of partner
is een partnerpensioen verzekerd ter grootte van
60% van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 juli 2001 is
het partnerpensioen alleen op risicobasis verzekerd.
Wezenpensioen
Voor deelnemers met kinderen is een wezenpensioen
meeverzekerd ten bedrage van 14% van het ouderdomspensioen voor elk kind.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De pensioenopbouw wordt voor arbeidsongeschikte
deelnemers voortgezet onder vrijstelling van premiebetaling.
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Toeslagverlening
De pensioenregeling van Bpf HiBiN kent een
voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie) van
de opgebouwde pensioenaanspraken. Bpf HiBiN
streeft er daarbij naar de opgebouwde pensioenaanspraken zoveel mogelijk waardevast te houden.
Deze toeslagverlening is voorwaardelijk, er is geen
recht op toekomstige toeslag. Bpf HiBiN betaalt de
toekomstige toeslagverlening uit beleggingsrendementen en er wordt geen voorziening voor gevormd.
Met ingang van 1 januari 2015 is deze voorwaardelijke toeslag voor actieve, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden gebaseerd op de prijsinflatie.
De laatste jaren heeft Bpf HiBiN door de financiële
situatie geen toeslag verleend. In hoofdstuk 5.2.1
wordt de toeslagverlening meer diepgaand
besproken.
Anw-hiaatregeling
De vrijwillige Anw-hiaatregeling zorgt voor een
aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid.
Deze regeling is in een afzonderlijk reglement
opgenomen.

3.3

Pensioen binnen de sector
Handel in Bouwmaterialen

Uitvoeringsreglement

De rechten en verplichtingen tussen de
bij Bpf HiBiN aangesloten werkgevers zijn
vastgelegd in het uitvoeringsreglement.
Het uitvoeringsreglement vermeldt onder
andere de afspraken over de financiering en
de uitvoering van de pensioenregeling.

Opdrachtverstrekking en
opdrachtaanvaarding

Artikel 102a van de Pensioenwet draagt het
bestuur van het fonds op te zorgen voor de
formele opdrachtaanvaarding van de door
Sociale Partners aan het fonds opgedragen
pensioenregeling. Het bestuur toetst bij de
opdrachtaanvaarding voor het fonds als geheel
en voor de relevante beleidsgebieden de (financiële)
uitvoerbaarheid van de pensioenregeling aan de
doelstellingen en uitgangspunten van het fonds.
Het bestuur en Sociale Partners hebben de doelstellingen en uitgangspunten opgenomen in
een verklaring opdrachtverstrekking en opdrachtaanvaarding. In 2015 heeft hier overleg tussen
bestuur en Sociale Partners over plaatsgehad en
is geconcludeerd dat de regeling bij de gegeven
financiering uitvoerbaar is en blijft. Deze verklaring
is begin 2016 ondertekend door Sociale Partners
en bestuur.

Inleiding

De verplichtstelling geldt voor de aangesloten
ondernemingen en haar werknemers.
Hiertoe wordt voor de deelnemers, gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden ultimo
2015 ruim € 723 miljoen belegd.

Verplichtstelling voor bedrijven
in de sector

Bpf HiBiN is het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Handel in Bouwmaterialen. Het zijn Sociale Partners (cao-partijen)
die een verzoek tot verplichtstelling, een wijziging
of intrekking van de verplichtstelling doen.
De verplichtstelling is vastgelegd in een verplichtstellingsbesluit. De werkgevers die onder de
reikwijdte van de verplichtstelling vallen moeten
zich aan sluiten bij Bpf HiBiN.
In een beperkt aantal gevallen is het voor een
werkgever mogelijk vrijstelling te krijgen van de
verplichtstelling. Bpf HiBiN heeft beleid ontwikkeld
ten aanzien van het verlenen van vrijstellingen.
Dit beleid is gepubliceerd op de website
www.verplichtstellingbpfhibin.nl.
Bpf HiBiN dient voor vrijgestelde ondernemingen
minstens eenmaal in de vijf jaar te controleren of
de betreffende onderneming nog voldoet aan de
eisen van de verleende vrijstelling.
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4
4.1

Organisatie
Inleiding
Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen in werking getreden.
Deze wet schrijft een aantal bestuursmodellen voor.
Deze modellen zijn erop gericht om de evenwichtige
belangenbehartiging in de besturing van een
pensioenfonds te versterken en de rolverdeling
tussen de verschillende organen in de structuur
van het pensioenfonds te optimaliseren.
Meer informatie over de organen van het fonds
vindt u in de volgende paragrafen.

4.2

• één lid namens de pensioengerechtigden
(op voordracht van de geleding van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan) en
• minimaal één en maximaal twee onafhankelijke
leden die geen directe vertegenwoordiger is of zijn
van de belanghebbenden van het fonds (voor te
dragen door de leden van het bestuur zelf).
Het bestuur benoemt haar leden, na goedkeuring
door de raad van toezicht. Een benoeming is pas
definitief nadat De Nederlandsche Bank (DNB)
als toezichthouder schriftelijk met de voorgenomen
benoeming heeft ingestemd. Het bestuur kiest
jaarlijks uit haar midden een voorzitter en
vice-voorzitter.
Aan de werving en selectie van kandidaatbestuursleden ligt een functieprofiel ten grondslag.
Het bestuur, maar ook DNB en raad van toezicht
toetsen of een kandidaat voldoet aan dit profiel.

Bestuur
Het bestuur bestuurt conform het paritaire
bestuursmodel met maximaal twee onafhankelijke
leden. In het paritaire model worden de bestuursleden voorgedragen door de werkgevers- en
werknemersorganisaties.
Het bestuur bestaat uit:
• Drie leden namens de werkgevers (op voordracht van de werkgeversvereniging Koninklijke
Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen
in Nederland;
• Twee leden namens de werknemers (waarvan
één op voordracht van FNV en één op voordracht
van CNV Vakmensen);

Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn
van vier jaar. De maximale zittingstermijn bedraagt
twaalf jaar. Een bestuurslid kan overeenkomstig het
bepaalde in de wet en/of de statuten van het fonds
worden geschorst of ontslagen.
Met de inwerkingtreding van de Wet versterking
bestuur pensioenfondsen kent Bpf HiBiN
drie organen. Naast het bestuur is ook een
verantwoordingsorgaan en een raad van
toezicht aanwezig.

Het bestuur is eindverantwoordelijk beheerder van het fonds en is per 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Naam

Vertegenwoordigd gelid

Leeftijd

Actuele
termijn

Datum toetreding Einde termijn

De heer G. Alferink

Werkgeversbestuurslid (voorzitter)

46

1e

6 juli 2015

5 juli 2019

De heer F.J.M. de Beer

Werknemers bestuurslid
(namens FNV)

63

1e

14 augustus 2014

13 augustus 2018

De heer G.P.T. van Heiningen

Werkgeversbestuurslid

56

1e

1 juli 2015

30 juni 2018

De heer C. Lonsain

Werknemersbestuurslid
(namens CNV Dienstenbond)

58

2e

1 februari 2011

30 juni 2018

De heer H.J.J. Schoon

Werkgeversbestuurslid
(tot 17 december 2015 als
onafhankelijk bestuurslid)

59

1e

17 december 2015

16 december 2019

De heer M.J.J. Vaes

Bestuurslid namens
pensioengerechtigden

70

1e

24 juni 2014

23 juni 2018

De heer M.P. Vijver

Onafhankelijk bestuurslid

47

1e

5 augustus 2014

4 augustus 2018

JAARVERSLAG 2015 22

In 2015 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden
in de samenstelling van het bestuur.

Mutaties en herbenoemingen
bestuur in 2015

Per 1 juli 2015:
Aftreden van:
• De heer A.N. Slingerland, werkgeversbestuurslid;
• Mevrouw S. van der Ploeg, werkgeversbestuurslid.
Benoeming van de heer G.P.T. van Heiningen,
werkgeversbestuurslid.
De heer A.N. Slingerland vervult per 1 juli 2015 de
functie van ad interim directeur bestuursbureau,
vanwege het vertrek van de toenmalige directeur.
Begin 2016 is de heer R. Hendrickx aangesteld
als directeur bestuursbureau.
Per 6 juli 2015:
Benoeming van de heer G. Alferink,
werkgeversbestuurslid (voorzitter).
Per 17 december 2015:
De heer H.J.J. Schoon is gewisseld van de zetel van
onafhankelijk bestuurslid naar de zetel van werkgeversbestuurslid. Het bestuur heeft besloten de
openstaande zetel van onafhankelijk bestuurslid
niet in te vullen. Statutair is bepaald dat er maximaal twee onafhankelijke leden zitting hebben in
het bestuur, waardoor het bestuur minimaal uit
zeven en maximaal uit acht leden bestaat.
Met de zeven bestuursleden zijn alle bestuurlijke
en commissietaken adequaat ingevuld, waardoor
uitbreiding tot het maximum aantal leden niet
nodig is. Met deze kleinere bezetting wordt bovendien een besparing op bestuurskosten gerealiseerd.

4.3

Bestuurscommissies

De commissies hebben voornamelijk een
voorbereidende en adviserende rol richting het
bestuur. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd
in een door het bestuur per commissie vastgesteld
reglement. Elke commissie is, onder voorbehoud
van goedkeuring door het bestuur, bevoegd nietbestuursleden als lid aan te wijzen. Aangezien deze
leden geen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
kunnen dragen, hebben zij geen stemrecht waar
het gaat om het nemen van besluiten.

Mede naar aanleiding van de bestuurlijke zelfevaluatie in 2015, wordt de commissiestructuur vanaf 2016
geleidelijk gewijzigd. Het voornemen bestaat om
per 1 juli 2016 geheel volgens de nieuwe structuur te
werken. In de nieuwe structuur wordt gewerkt met
drie commissies, te weten:
• Pensioen, Communicatie en Contracten,
• Audit, Risk en Governance, en
• Balans- en Vermogensbeheer.
Binnen de commissies worden de werkzaamheden
verdeeld naar dossiers. Met de nieuwe commissiestructuur wordt beoogd om bepaalde dossiers op
meer structurele basis aandacht binnen de commissies te geven.

Verantwoordingsorgaan

4.4

Bpf HiBiN heeft een verantwoordingsorgaan als
bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet. De leden
van het verantwoordingsorgaan zijn (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger
van een aangesloten onderneming.
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid. De raad
van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over de uitvoering van haar taken
en de uitoefening van haar bevoegdheden.
Het verantwoordingsorgaan voorziet het
bestuur van gevraagd en ongevraagd advies.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden:
• Twee leden hebben zitting namens
de deelnemers,
• Twee leden namens pensioengerechtigden,
• Eén lid namens werkgevers en
• Eén lid namens gewezen deelnemers.
Benoeming van de vertegenwoordigers namens
de pensioengerechtigden voor het verantwoordingsorgaan vindt plaats door verkiezingen.
Vertegenwoordigers van de deelnemers en gewezen
deelnemers worden benoemd door de werknemersverenigingen. De taken en bevoegdheden en wijze
van benoeming zijn vastgelegd in de statuten en
in het Reglement voor het verantwoordingsorgaan.
Een zittingstermijn van leden van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. De maximale
zittingstermijn bedraagt twaalf jaar.

JAARVERSLAG 2015 23

Samenstelling verantwoordingsorgaan eind 2015:

Naam

Vertegenwoordigd gelid

Leeftijd

Datum toetreding

Actuele
termijn

Einde termijn

De heer R.F.M. van Scheijndel

Namens pensioengerechtigden
(voorzitter)

69

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

Mevrouw M.A.L. van Heesbeen

Namens werkgevers

50

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

De heer J. Krijt

Namens pensioengerechtigden

63

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

De heer H.K. Vink

Namens gewezen deelnemers

30

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

De heer H.G.M. Zaan

Namens werknemers

51

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

Vacacture

Namens werknemers

n.v.t.

n.v.t.

4.5

Intern toezicht

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de raad
van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht
op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht
is onder meer belast met het toezien op adequate
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging
door het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Het verslag
van de raad van toezicht vindt u in hoofdstuk 11.

n.v.t.

De instelling, samenstelling en taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in
statuten van het fonds. Daarnaast is een reglement
van de raad van toezicht opgesteld. De statuten
vindt u terug op onze website www.bpfhibin.nl.
Het bestuur benoemt de leden van de raad van toezicht op voordracht door het verantwoordingsorgaan.
Een benoeming is pas definitief nadat DNB schriftelijk
met de voorgenomen benoeming heeft ingestemd.
De zittingstermijn van leden van de raad van toezicht
is vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.
Een lid van de raad van toezicht kan overeenkomstig
het bepaalde in de wet en/of de statuten van het
fonds worden geschorst of ontslagen.

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke en deskundige personen, en is over het verslagjaar 2015
als volgt samengesteld.

Naam

Leeftijd

Datum toetreding

Actuele
termijn

Einde termijn

De heer P.J.M. Akkermans (voorzitter)

60

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

De heer A.M.J. de Bekker

69

1 juli 2014

1e

30 juni 2018

De heer A.A. van Hienen

67

1 juli 2014

1e

30 juni 2018
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4.6

Bestuursbureau
Bpf HiBiN heeft een bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur primair bij het
uitvoeren van haar bestuurstaken. Daarnaast geeft
het bestuursbureau ondersteuning bij het invullen
van de regiefunctie (geschiktheid, processen,
rapportages) om als bestuur voldoende ’countervailing power’ jegens de uitvoeringsorganisatie,
vermogensbeheerders, adviseurs en overige derden
te creëren.
Het bestuursbureau wordt aangestuurd door een
directeur. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiereglement. Met de benoeming
van een tijdelijke directeur op 1 juli 2015 is deze
functie niet meer medebeleidsbepalend. Dit is
gebeurd op basis van een voorgenomen bestuursbesluit om met een nieuwe commissiestructuur
te gaan starten waarbij beleidsvoorbereiding en
-sturing meer binnen de commissies wordt ingebed.
Medio maart 2016 is door het bestuur een nieuwe
directeur bestuursbureau aangesteld.

4.7

Klachten- en Geschillencommissie
Belanghebbenden kunnen zich tot het bestuur
wenden indien er een geschil is gerezen over de
inhoud van de pensioenregeling of er een klacht
is over de uitvoering van de pensioenregeling.
Dit is geregeld in de klachten- en geschillenregeling.
Het bestuur heeft een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld. Omdat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de
regeling, brengt de Klachten- en Geschillencommissie een niet-bindend advies uit.

4.8

Uitbesteding
Bpf HiBiN heeft ervoor gekozen bepaalde werkzaamheden niet zelf uit te voeren maar uit te besteden
aan andere partijen. Uitgangspunt hierbij is dat
het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet,
verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering
van de uitbestede werkzaamheden en de risico’s
die hieraan verbonden zijn adequaat beheerst.
Het fonds heeft een uitbestedingsbeleid vastgesteld,
dat medio 2015 is geactualiseerd.

Het fonds heeft uitbestedingsovereenkomsten en/
of Service Level Agreements (SLA’s) gesloten met de
partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed.
In die overeenkomsten is niet alleen vastgelegd
welke werkzaamheden zijn uitbesteed, maar zijn
ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de
dienstverlening en eventuele beëindigingsvoorwaarden. Jaarlijks ontvangt het fonds zogeheten ISAE
(International Standard for Assurance Engagements)
of soortgelijke verklaringen over (de kwaliteit van)
werkzaamheden welke zijn uitbesteed door het fonds
aan derde serviceorganisaties. Met de ISAE 3402verklaring toont de serviceorganisatie aan in
hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van het
fonds. Deze informatie is van belang voor het fonds
om vast te stellen in hoeverre zij in control is over de
uitbestede activiteiten. Deze verklaringen worden
geanalyseerd door het bestuursbureau en worden
besproken in de bestuurscommissies beleggingen
(Balans-en Vermogensbeheer) en risicomanagement
(Audit, Risk en Governance). Hierover wordt
gerapporteerd aan het bestuur.
Alle uitbestedingspartijen worden periodiek
conform het uitbestedingsbeleid geëvalueerd.
Indien de uitkomsten hiertoe aanleiding geven,
kan het bestuur besluiten na een zorgvuldig
selectietraject een andere uitbestedingspartij
aan te stellen.
Hieronder volgt een overzicht van de uitbestede
werkzaamheden.

Deelnemers- en werkgevers administratie
(pensioenadministratie)
Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAP) verzorgt
de deelnemers- en werkgeversadministratie.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in een
uitbestedingsovereenkomst die dateert uit 2005.
De overeenkomst bevatte een einddatum van
31 december 2013, waarna de uitvoering van
de overeenkomst feitelijk is voorgezet.
Ondanks deze stilzwijgende verlenging achtten
beide partijen het wenselijk hun rechtsverhouding
schriftelijk (gewijzigd) vast te leggen in een
nieuwe uitbestedingsovereenkomst waarover
contractsonderhandelingen zijn gevoerd.
Hierover leest u meer in paragraaf 5.2.3.

JAARVERSLAG 2015 25

Financiële administratie

Accountantskantoor Full Management Support
voert samen met het bestuursbureau de financiële
administratie van het fonds. De jaarrekening wordt
opgesteld door Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Fiduciair beheer

Het fiduciair beheer over de beleggingsportefeuille
werd tot 1 december 2015 uitgevoerd door Lombard
Odier. Het contract met Lombard Odier voor fiduciair
beheer is per 1 december 2015 beëindigd. Er is geen
nieuwe fiduciaire manager aangesteld. Hierover
leest u meer in paragraaf 5.2.5.

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een
aantal vermogensbeheerders, te weten:
• Lombard Odier;
• Syntrus Achmea Real Estate & Finance;
• Standard Life;
• Ashmore;
• Pictet;
• BlueBay.
Met de vermogensbeheerders zijn
vermogensbeheerovereenkomsten afgesloten,
welke maandelijks opzegbaar zijn.

Oversight management

Het oversight management ofwel onafhankelijke
monitoring, advisering en rapportage over de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Northern Trust
Investments. De taken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd in een overeenkomst van opdracht, welke
maandelijks opzegbaar is.

Custodian

Het fonds heeft Northern Trust Global Services aangesteld als custodian. De afspraken zijn vastgelegd in
een master custody agreement, ofwel bewaarovereenkomst, welke maandelijks opzegbaar is.

Herverzekeringscontract

Het overlijdensrisico van de Anw-hiaat regeling is
herverzekerd bij Aegon. De overeenkomst heeft
een looptijd tot 31 december 2017. Per 1 januari 2016
zijn de niet-gefinancierde nabestaanden- en het
arbeidsongeschiktheidsrisico uit hoofde van de basispensioenregeling herverzekerd bij ZwitserLeven.

Compliance officer

Het Bestuur heeft de heer E. Mol van KPMG Risk
& Integrity Services B.V. aangesteld als compliance
officer van het fonds. De belangrijkste taak van de
compliance officer is het toezien op het naleven
van de gedragscode.

Externe adviseurs

Het bestuur laat zich, naast het bestuursbureau,
bijstaan door externe adviseurs:
• Adviserend actuaris: Aon Hewitt;
• Risicomanagement en ondersteuning
balans- en vermogensbeheer: Montae;
• Juridisch advies:
De Clercq Advocaten & Notarissen;
• Audit : Sprenkels & Verschuren;
• Communicatie:
Catapult creatieve communicatie B.V.
De afspraken met adviseurs zijn vastgelegd
in overeenkomsten.
Tenminste eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek met de adviseurs plaats. Indien de uitkomsten hiertoe aanleiding geven, kan het bestuur
besluiten een andere adviseur aan te stellen.

4.9

Externe controle
Accountant

Het bestuur heeft een extern accountantsbureau
aangesteld (Baker Tilly Berk). De accountant
controleert jaarlijks het jaarverslag/jaarrekening
en de staten voor DNB en doet verslag van zijn
werkzaamheden in de vorm van een controleverklaring en een verslag aan het bestuur.
Jaarlijks voert de externe accountant een controle
uit op de jaarrekening en de daaraan ten grondslag
liggende administratieve processen (in relatie tot
de materialiteit voor de jaarrekening). De opdracht
aan de accountant wordt jaarlijks vastgelegd in
een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Certificerend actuaris

Het bestuur heeft een externe certificerend actuaris
aangesteld: Triple A Risk Finance Certification B.V.
De certificerend actuaris beoordeelt de financiële
positie van het pensioenfonds volgens de eisen van
DNB. De certificerend actuaris rapporteert eenmaal
per jaar aan het pensioenfondsbestuur door middel
van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. De werkzaamheden die worden uitgevoerd
door de certificerend actuaris zijn vastgelegd in
een schriftelijke opdrachtbevestiging.
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5
5.1

Financiële situatie en indexatie
	Inleiding

↓

Het bestuur brengt verslag uit over het jaar 2015. In dit verslag wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen van het fonds over het boekjaar en
de financiële stand van zaken per 31 december 2015 en inzicht gegeven in
de voornaamste risico’s en onzekerheden. Met het uitbrengen van dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het
verstreken boekjaar.
De jaarrekening is door het bestuur in overeenstemming met de van toepassing zijnde verslaggevingsregels. De jaarrekening is door Baker Tilly
Berk gecontroleerd. De controleverklaring is in
dit verslag opgenomen.

5.2

	Hoofdlijnen bestuursonderwerpen
Het jaar 2015 kenmerkt zich door speciale bestuurlijke aandacht voor de gevolgen van de invoering
van het nieuw Financieel Toetsingskader, inclusief
herstelplan 2015, haalbaarheidstoets en risicohouding. Daarnaast vraagt een aantal issues extra
bestuurlijke aandacht op het terrein van de verplichtstelling, de pensioenuitvoering, de vacatures binnen
het bestuur, de organisatie van het vermogensbeheer en een analyse van de toekomstbestendigheid
van het fonds. Deze onderwerpen worden hierna
toegelicht.

5.2.1. Nieuw Financieel
Toetsingskader

Vanwege de invoering van het nieuw Financieel
Toetsingskader (nFTK) heeft het bestuur onderzoek
gedaan naar de impact hiervan op het geldende
huidige strategische beleggingsbeleid, het premiebeleid het toeslagenbeleid en het kortingsbeleid.
Hiertoe is begin 2015 een risicobereidheidsonderzoek
uitgevoerd onder de deelnemers, de bestuursleden
en de leden van het verantwoordingsorgaan. Ook zijn
nieuwe investment beliefs vastgesteld. Vervolgens is
een Asset Liability Management Studie (ALM-studie)
uitgevoerd. Op basis van deze studie is daar waar
vereist en nodig nieuw beleid vastgesteld.

Risicobereidheidsonderzoek
Eind 2014 heeft het fonds besloten een risicobereidheidsonderzoek uit te voeren. Binnen het nFTK is er
expliciete aandacht voor de risicohouding, welke
in overleg met overige organen en Sociale Partners
dient te worden vastgesteld. Het onderzoek is
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wensen en
voorkeuren van de deelnemers Bpf HiBiN ten
aanzien van onder andere financiële en beleggingsrisico’s, rendementen, kans op toeslag en kans op
het noodgedwongen moeten verlagen van de
pensioenenkorten.
Er is een enquête door middel van een online
vragenlijst uitgezet onder deelnemers van Bpf HiBiN.
In totaal hebben 565 deelnemers en de bestuursleden
en leden van het verantwoordingsorgaan deelgenomen aan de enquête. De steekproef is hiermee
voldoende groot, echter de groep is onvoldoende
representatief voor de deelnemerspopulatie van
Bpf HiBiN. De enquête is beantwoord door een
relatief laag aantal gewezen deelnemers en een
relatief groot aantal gepensioneerden, terwijl het
deelnemersbestand juist een groot aantal slapers
bevat. Daar de uitkomsten relatief eenduidig waren,
gaven zij wel richting aan de risicohouding van de
deelnemers. Uit de uitkomsten bleek een gematigde
risicohouding, waarbij het beperken van de kans op
het korten van pensioenaanspraken belangrijker
bleek, dan de kans op toeslagverlening.
De uitkomsten van de enquete zijn waar mogelijk
als input mee genomen in de ALM-studie en via de
Pensioenflits medio 2015 gecommuniceerd aan de
deelnemers.
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Strategisch beleggingsbeleid
Onder het nFTK dient het beleggingsbeleid
zodanig vormgegeven te worden dat:
• Dit aansluit op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding,
van het fonds. Het beleid dient gebaseerd te zijn
op gedegen onderzoek;
• In geval van een herstelplan het herstel mogelijk
is binnen de genoemde hersteltermijn;
• De haalbaarheidstoets aantoont dat de
pensioenambitie realistisch is en dat het
pensioenresultaat in een ’slecht weer scenario’
binnen de door het bestuur vastgelegde
bandbreedtes blijft.
De risicobereidheid, de pensioenambitie en de
investment beliefs dienen als input voor de
ALM-studie. Andere input voor de ALM-studie is
het deelnemersbestand, de pensioenregeling,
het huidige premie-, toeslag- en beleggingsbeleid
en de economische uitgangspunten.
Deze laatste betreffen de verwachtingen voor
inflatie, beleggingsrendementen en risico’s.
Bij het vaststellen van de economische uitgangspunten is het bestuur zeer prudent geweest.
Het fonds heeft vooraf een aantal beoordelingscriteria geformuleerd, waaraan de uitkomsten
van de ALM-studie getoetst konden worden.
Voorbeelden van beoordelingscriteria zijn een
minimale dekkingsgraad, een maximaal acceptabele
kans op korten, een maximaal acceptabele kans op
een dekkingstekort en een maximaal acceptabele
kans op koopkrachtverlies. Als de uitkomsten een
bepaalde beleidsvariant te veel afwijken van de
eerder vastgestelde beoordelingscriteria, is het
betreffende beleid niet passend bij het fonds.
Verschillende varianten van het beleggingsbeleid
zijn bekeken. Uiteindelijk bleek het huidige beleid
en risicoprofiel het best passend bij de gestelde
uitgangspunten en beoordelingscriteria.
Het beleggingsbeleid wordt in paragraaf 8.7.
nader beschreven.
Premiebeleid
De kostendekkende premie dient volgens
de Pensioenwet te bestaan uit de volgende
componenten:
• De premie die actuarieel benodigd is in verband
met de aangroei van de pensioenverplichtingen;
• De opslag die nodig is voor het bij de aangroei
van de pensioenverplichtingen behorende vereist
eigen vermogen;
• De opslag die nodig is voor de bij de aangroei
behorende uitvoeringskosten van het fonds.

Indien de feitelijke (af te dragen) premie gelijk
wordt vastgesteld als de kostendekkende premie,
dan is de feitelijke premie aan fluctuaties onderhevig. De hoogte van de kostendekkende premie wordt
namelijk beïnvloed door de (variabele) rentestand.
Om ongewenste fluctuatie van de feitelijke premie
te voorkomen biedt het raamwerk van het (Besluit)
FTK de mogelijkheid om premiedemping te hanteren.
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
portefeuille rendement. Het fonds maakt gebruik
van deze mogelijkheid en hanteert als rekenrente
voor de gedempte kostendekkende premie een
verwacht rendement van 2,5% per jaar.
De gehanteerde rekenrente is opgebouwd uit een
verwacht rendement op de beleggingsportefeuille
van 4,6% en een afslag voor toeslagverlening,
waarvan de solvabiliteitsopslag onderdeel is.
Deze rentevoet wordt bij een ongewijzigd
beleggingsbeleid voor een periode van vijf jaar
(1 januari 2015 tot en met 31 december 2019)
toegepast.
Rekening houdend met de opslag in de premie
voor de uitvoeringskosten in voorgaande jaren leek
er aanvankelijk nog een positieve premiemarge aan
de orde. Met Sociale Partners is afgestemd om de
feitelijke premie ongewijzigd te laten op 22,2% van
de pensioengrondslag. De marge zou dan beschikbaar zijn om tegenvallers (reeds voorziene hogere
uitvoeringskosten en/of veroudering van het deel
nemersbestand) op te vangen. Indien de feitelijke
premie lager uitvalt dan de gedempte kosten
dekkende premie, dan wordt de pensioenopbouw
in het betreffende jaar dusdanig verlaagd, dat de
feitelijke premie in dat jaar naar verwachting
kostendekkend is.
Het fonds is eind 2014 voor wat betreft het
premiebeleid reeds overgestapt op het nFTK.
Het premiebeleid was dan ook een vast uitgangs-
punt in de uitgevoerde ALM-studie. Het bestuur
van het fonds zal voor het jaar 2016 en verdere
toekomst beoordelen op welke wijze met de
rentevoet en de opslag voor uitvoeringskosten
ten aanzien van de gedempte kostendekkende
premie moet worden omgegaan.
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Toeslagenbeleid
Onder het ’oude’ FTK was het toeslagbeleid, dat
een voorwaardelijke toeslag was, mogelijk, als de
dekkingsgraad hoger was dan het minimaal vereist
vermogen van 104,8% zoals deze ultimo 2014 is vastgesteld. Binnen het nFTK mag (gedeeltelijke) toeslag
verleend worden vanaf een beleidsdekkingsgraad
van 110%. Daarnaast dient de toeslag, indien deze
wordt toegekend, ook toekomstbestendig te zijn.
Dit betekent dat de maximale toeslag in enig jaar
gelijk is aan de toeslag die jaarlijks naar de toekomst
toe kan worden gefinancierd. De zogenaamde
haalbaarheidstoets (zie paragraaf 5.2.1) dient aan
te tonen de toeslagambitie die door het fonds wordt
vastgesteld realistisch is. Voor de bepaling van de
grens voor volledige toeslagverlening (indexatie)
wordt de wettelijk voorgeschreven methodiek van
’toekomstbestendig indexeren’ toegepast. Deze grens
bedraagt ultimo 2015 125,7%. Boven deze grens kan
het fonds er voor kiezen om inhaaltoelslagverlening
toe te kennen en/of doorgevoerde kortingen op de
pensioenaanspraken (deels) goed te maken.
Het nieuwe toeslagbeleid is vastgesteld op basis
van de uitgevoerde ALM-studie. Over 2015 was er,
evenals in voorgaande jaren, geen ruimte om toeslag
te verlenen. Ook in de komende jaren is zal toeslagverlening zeer waarschijnlijk niet aan de orde.
Kortingsbeleid
Binnen het nFTK dient vooraf beleid geformuleerd
te worden voor het geval er sprake zal zijn van een
korting op de pensioenaanspraken, het zogenaamde
kortingsbeleid. Het nFTK kent twee situaties van korten. In beide situaties van korten, mag deze worden
uitgesmeerd over een langere periode. De korting
hoeft dus niet ineens doorgevoerd te worden.
Korting bij onvoldoende herstelkracht
Indien uit een herstelplan blijkt dat het fonds onvoldoende herstelkracht heeft door het uitvoeren
van het beleid, dan moet het fonds de pensioenen
korten. Een dergelijke korting is aan de orde indien
niet door middel van een prognoseberekening aangetoond kan worden dat het reservetekort binnen
de gekozen hersteltermijn is weggewerkt.
Bedoelde korting mag uitgesmeerd worden over een
periode van 10 jaar (12 jaar in 2015 en 11 jaar in 2016).
Bpf HiBiN is geen vergrijsd fonds. Omdat korting als
ultiem remedium wordt gezien, is besloten om de
korting bij onvoldoende herstelkracht gelijkmatig
binnen een periode van 10 jaar door te voeren.
Deze kortingen hebben een voorwaardelijk karakter
en worden slechts verwerkt in de voorziening
pensioenverplichtingen op het moment dat ze
worden doorgevoerd.

Over 2015 heeft het fonds geen korting van de
pensioenaanspraken en pensioenrechten hoeven
doorvoeren.
Korting bij vijf jaar onafgebroken dekkingstekort
Nieuw onder het nieuwe FTK is dat een korting
na vijf jaar onafgebroken dekkingstekort niet
ineens genomen hoeft te worden maar dat deze
uitgesmeerd mag worden over een periode van
maximaal tien jaar. Met inachtneming van evenwichtigheid, transparantie en administratieve lasten
zal een dergelijke korting uitgesmeerd worden over
de maximaal mogelijke termijn waarbij de jaarlijkse
korting minimaal 1% bedraagt. De korting zal elk
jaar gelijk zijn.
Ook al is gekozen voor uitsmeren, de korting is
onvoorwaardelijk. Ook toekomstige kortingen
worden direct en volledig verwerkt in de voorziening pensioenverplichtingen.

Herstelplan 2015

Per 1 januari 2015 was de beleidsdekkingsgraad 111,7%
en lag daarmee onder het vereist eigen vermogen.
Omdat sprake is van een reservetekort was het fonds
verplicht uiterlijk op 1 juli 2015 een herstelplan in te
dienen bij DNB. Meer informatie over dit onderwerp
kunt u vinden in hoofdstuk 5.4.

Haalbaarheidstoets en risicohouding

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. De haalbaarheidstoets heeft de
continuïteitsanalyse en de consistentietoets
vervangen. In de haalbaarheidstoets wordt een
projectie van de financiële situatie van het pensioenfonds voor een lange periode (60 jaar) gemaakt
voor een veelvoud aan door de toezichthouder
voorgeschreven economische scenario’s
(stochastische analyse).
De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht
te geven in de:
• Gevolgen van de financiële opzet van het fonds;
• Verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien
van koopkrachtbehoud;
• Consistentie en evenwichtigheid van het beleid;
• Haalbaarheid en consistentie van het
premiebeleid;
• Herstelkracht van het fonds.

JAARVERSLAG 2015

31

De belangrijkste uitkomst waarnaar gekeken wordt
in de haalbaarheidstoets is het pensioenresultaat.
Dit is een maatstaf voor koopkrachtbehoud.
Als gevolg van het nFTK dat is ingevoerd in 2015,
heeft het fonds in overleg met Sociale Partners,
de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan
de kwalitatieve risicohouding van het pensioenfonds
vastgesteld. De risicohouding is verder beschreven
in paragraaf 7.3.
In 2015 is de aanvangshaalbaarheidstoets (of wel
de eerste haalbaarheidstoets) uitgevoerd en zijn
grenzen vastgesteld waaraan in ieder geval moet
worden voldaan. Daarin is getoetst of het verwachte
pensioenresultaat op fondsniveau in voldoende
mate aansluit bij de door het fonds gewekte verwachtingen over het pensioenresultaat.
Daarnaast is ook getoetst of:
• Het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is; en
• Het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft
om naar verwachting vanuit de situatie dat aan
de vereisten voor het minimaal vereist eigen
vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van
het herstelplan aan de vereisten voor het vereist
eigen vermogen te voldoen.

Het fonds dient jaarlijks vóór 1 juli een haalbaarheidstoets te laten uitvoeren en de resultaten ervan
te evalueren. Met de jaarlijkse haalbaarheidstoets
wordt beoordeeld in hoeverre het verwachte pensioenresultaat nog steeds aansluit bij de oorspronkelijk gewekte verwachtingen. Jaarlijks wordt vanuit
de feitelijk financiële positie van het pensioenfonds
getoetst of het verwachte pensioenresultaat op
fondsniveau in voldoende mate aansluit bij de door
het pensioenfonds gekozen ondergrens en of het
pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt van het verwachte
pensioenresultaat op fondsniveau.
Indien bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets blijkt dat
niet wordt voldaan aan de criteria uit de aanvangshaalbaarheidstoets, zal overlegd moeten worden met
Sociale Partners omtrent de te nemen maatregelen.
De uitkomsten van de (aanvangs)haalbaarheidstoets
en de toelichting daarbij zijn gedeeld met de raad
van toezicht en de Sociale Partners.
Het bestuur zal vóór 1 juli 2016 de jaarlijkse
haalbaarheidstoets uitvoeren.

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van
de haalbaarheidstoets afgezet tegen de gestelde
grenzen en voorwaarden. Hieruit blijkt dat het
fonds is geslaagd voor de toetsen.

Ondergrens

Uitkomst

Score

Mediaan pensioenresultaat vanuit feitelijke situatie

80%

90%

ü

Maximale relatieve afwijking ten opzichte van mediaan in geval
van slecht weer scenario

35%

27%

ü

Mediaan pensioenresultaat vanuit evenwichtssituatie

80%

93%

ü

Voldoende herstelkracht

ü

Realistische premie

ü
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5.2.2 Traject Handhaving
Verplichtstelling

Op aanvraag van Sociale Partners kan de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelneming
in een bedrijfstakpensioenfonds verplichtstellen.
Bpf HiBiN is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en heeft zodoende de wettelijke
taak de verplichtgestelde pensioenregeling voor
de groothandel in bouwmaterialen uit te voeren.
In het verplichtstellingsbesluit wordt de sector
of branche gedefinieerd waarvoor de verplichte
pensioenregeling geldt en daarmee de reikwijdte
van de werkingssfeer. De tekst van de verplichtstelling is opgesteld door de Sociale Partners. Het doel
van het verplichtstellen van een pensioenregeling
is het creëren van solidariteit en schaalvoordeel ten
behoeve van een goed en betaalbaar pensioen voor
alle werknemers binnen de sector/branche.
Het systeem van de verplichtstelling werkt alleen
indien ondernemingen, waarvan de bedrijfsactiviteiten onder de reikwijdte van de verplichtstelling
vallen, zich bij Bpf HiBiN melden zodat zij kunnen
worden aangesloten. Ondernemers hebben dan
ook de plicht te onderzoeken of zij zich bij Bpf HiBiN
moeten aansluiten. Indien dit onduidelijk is, behoort
de ondernemer eveneens Bpf HiBiN te benaderen,
zodat het fonds hierover duidelijkheid kan scheppen.
Aan de andere kant heeft Bpf HiBiN, in het belang
van alle deelnemers, een inspanningsplicht om ten
onrechte niet aangesloten werkgevers op te sporen.
Dergelijke werkgevers worden alsnog aangesloten en
dienen met terugwerkende kracht premie te betalen.
Bpf HiBiN dient deze premies te innen en desnoods
de invordering daarvan met een bij wet bepaald
dwangbevel af te dwingen. Op deze wijze waarborgt
Bpf HiBiN de solidariteit en het schaalvoordeel
van een goed en betaalbaar pensioen en wordt
voorkomen dat werknemers in de toekomst
pensioen kunnen claimen waarvoor geen premie
is afgedragen.
In dit kader is Bpf HiBiN eind 2014 een driejarig
traject gestart om na te gaan of er ten onrechte
niet aangesloten werkgevers zijn: het Traject
Handhaving Verplichtstelling (hierna ’het Traject’).
Op basis van de data uit het handelsregister
(SBI-codes) en het UWV (sectorcodes) is een lijst
samengesteld van ondernemingen in de groothandel
in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.
Deze lijst is naast alle reeds bij Bpf HiBiN aangesloten
werkgevers gehouden. De werkgevers die niet zijn
aangesloten, worden gedurende het Traject aangeschreven. Gedurende dit proces wordt pas duidelijk
of een werkgever onder de reikwijdte valt of niet.
Indien een werkgever verplicht is aan te sluiten
wordt hij evenwel in de gelegenheid gesteld een
vrijstellingsverzoek in te dienen op grond van het

Vrijstellings- en Boetebesluit wet Bpf 2000.
Alle daaruit voortvloeiende procedures worden
door Bpf HiBiN binnen het Traject opgepakt en
afgehandeld.
Feit blijft dat het opzetten en opstarten van het
Traject in 2014 en 2015 de kosten van het fonds heeft
doen toenemen. De toename is onvermijdelijk gezien
het risico dat het fonds zou lopen indien zij de
verplichtstelling niet zou handhaven. De uitvoering
van het Traject zal zich tot in het jaar 2017 voltrekken.

5.2.3.	Pensioenuitvoering

Het bestuur heeft in het verslagjaar aandacht
besteed aan de processen, evaluatie van beleid,
de datakwaliteit van de pensioenadministratie
en het verbeteren van de informatie- en
communicatiestromen. De lopende contractsonderhandelingen met de pensioenuitvoerder
zijn geïntensiveerd. In het verslagjaar is het
echter niet tot een contractverlenging gekomen.
In het kader van onderhandeling(en) over contractverlenging van de pensioenuitvoeringsovereenkomst
zijn procesverbeteringen afgesproken.
Contract
De pensioenadministratie van Bpf HiBiN is
uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer
(SAP). Het fonds hecht waarde aan een actuele en
zorgvuldige vastlegging van de rechtsverhouding
met haar pensioenadministrateur. De laatst tot stand
gekomen overeenkomst dateert uit het jaar 2005
en geldt nog altijd als gevolg van (stilzwijgende)
verlenging. Al geruime tijd is het fonds in overleg
met SAP om te komen tot een nieuwe (geactualiseerde) pensioenbeheerovereenkomst. Het fonds hecht
waarde aan een actuele en zorgvuldige vastlegging
van de rechtsverhouding met haar pensioenadministrateur. Daarbij is mede van belang dat
het fonds sinds 2012 beschikt over een eigen
bestuursbureau, hetgeen tot gevolg heeft gehad,
dat het fonds bepaalde werkzaamheden in eigen
beheer verricht.
In het kader van de contractonderhandelingen
is het fonds overgegaan tot inventarisatie van de
dienstverlening van SAP, waarbij kritisch is gekeken
op welke aspecten een kostenbesparing en/of een
betere uitvoering kan worden bereikt. Dit was een
ingewikkelde exercitie aangezien de dienstverlening
van de pensioenadministrateur bestaat uit
complexe processen die veelal op elkaar zijn
afgestemd. Voorts zijn de onderhandelingen
voortgezet over de voorwaarden voor een
nieuwe pensioenbeheerovereenkomst.
Hierbij is gesproken over onderwerpen als
kwaliteitsnormen van de dienstverlening,
aansprakelijkheid en exit-bepalingen.
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Audit
Op verzoek van het bestuur heeft de externe
adviseur Sprenkels & Verschuren een audit uitgevoerd naar de interne processen en dienstverlening door SAP. Uit deze audit zijn problemen
gebleken ten aanzien van de borging van goede
administratieve procesvoering binnen SAP en de
kwaliteit en tijdigheid van rapportages aan het
fonds. Uit het onderzoek zijn geen problemen
geconstateerd ten aanzien van de opgebouwde
pensioenaanspraken en uitkeringen.
De aandachtspunten zijn tijdens de contractsonderhandelingen met SAP in 2015 onderdeel van
bespreking geweest. In 2016 is in overleg met SAP
een verbeterplan opgesteld en wordt gewerkt aan
de implementatie daarvan.

5.2.4	Vacatures in het bestuur

Medio 2014 ontstond een vacature voor de functie
van voorzitter/bestuurslid van werkgeverszijde.
Het voorzitterschap werd waargenomen door de
heer C. Lonsain en de heer A.N. Slingerland vervulde
de rol van vicevoorzitter. Aan de heer C. Lonsain
werd door DNB dispensatie verleend voor de door
het waarnemen van het voorzitterschap over
schrijden van de FTE-norm.
De aanpak inzake de vacaturevervulling en
de onderwerpen verplichtstelling en pensioen
uitvoering hebben de aandacht gekregen van
De Nederlandsche Bank (DNB) in de vorm van
een normoverdragend gesprek. Op 13 mei 2015
werd het bestuur door DNB tot een daadkrachtige
aanpak gemaand. Dit heeft geleid tot een ver
beterplan van het bestuur. In juni 2015 werd
dat verbeterplan in uitvoering genomen.
Per 1 juli 2015 zijn de zittende bestuursleden
van werkgeverszijde mevrouw Van der Ploeg
en de heer Slingerland terug getreden.

Met de benoemingen van de heer Mr G. Alferink
per 6 juli 2015, de heer G. van Heiningen per 1 juli
2015 en de herbenoeming, thans door werkgevers,
van de heer H.J.J. Schoon, die voorafgaand aan de
herbenoeming reeds als onafhankelijk bestuurslid
deel uitmaakte van het bestuur, werd voorzien
in de open vacatures voor bestuurders van werk
geverszijde.

5.2.5 Organisatie vermogensbeheer

Bij de inwerkingtreding van de Wet versterking
bestuur pensioenfondsen per 1 juli 2014 is het
bestuur aangevuld met twee bestuursleden
met ruime kennis en ervaring in de wereld van
vermogensbeheer. Daarnaast is het bestuursbureau
versterkt met externe kennis en ervaring op het
gebied van balans- & risicomanagement voor
de ondersteuning van de beleggingscommissie,
risicomanagementcommissie en het bestuur.
Deze samenstelling van het bestuur en de aanwezige
ondersteuning op het bestuursbureau maakt dat
er veel interne kennis is. In combinatie met een
algehele evaluatie van de bestaande beleggings
organisatie, de kwaliteit van de dienstverlening
van de uitbestedingspartijen en de kosten is het
bestuur tot de conclusie gekomen dat een en ander
eenvoudiger, efficiënter en goedkoper kan worden
ingericht. Eind 2015 heeft het bestuur dan ook
besloten afscheid te nemen van haar fiduciair
manager en het vermogensbeheer eenvoudiger
en efficiënter in te richten. Voorafgaand aan dit
besluit is een zogenaamde governance matrix
opgesteld zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk wordt in de nieuwe situatie. Ook zijn
voor de kritische processen procesbeschrijvingen
opgesteld. Op basis van een uitgebreide evaluatie
van de vastgoed- en aandelenportefeuille heeft
het bestuur besloten deze eenvoudiger en tegen
lagere kosten in te richten, passend bij de nieuwe
vastgestelde investment beliefs. De verdere
implementatie van de wijzigingen in zowel de
organisatie als de beleggingsportefeuille vindt
in 2016 plaats.
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5.2.6 Toekomstbestendigheid

Het bestuur is zich bewust van de snel veranderende
omgeving en de verschillende stakeholders waarmee
het te maken heeft. Zowel interne als externe
factoren hebben invloed op de ontwikkelingen
binnen het pensioenfonds en op de toekomst van
het pensioenfonds zelf. In 2015 heeft het bestuur
binnen de werkgroep ’Toekomstanalyse’ opnieuw
gekeken naar de missie, visie en strategie van het
fonds. Dit ook naar aanleiding van eerdere analyses
die zijn uitgevoerd en gesprekken die het bestuur
heeft gehad met andere bedrijfstakpensioenfondsen.
De uitkomst van deze toekomstanalyse is dat het
bestuur de volgende drie aandachtspunten ziet:
• Bestuurlijke efficiency;
• Omvang fonds in relatie tot ontwikkelingen
in de sector;
• Continuïteit opdrachtverstrekking
Sociale Partners.
Op elk van genoemde aandachtspunten is beleid
geformuleerd om de daaruit voortvloeiende
risico’s te beheersen en waar mogelijk/nodig
te mitigeren. Kwetsbaarheidsindicatoren op
financieel, organisatorisch en bestuurlijk terrein
zijn geformuleerd en worden gemonitord.

5.3

Ontwikkeling financiële positie
5.3.1 Financiële doelstelling

De voornaamste financiële doelstellingen van
het pensioenfonds zijn het:
• Waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in het reglement
vastgelegde bepalingen;
• Waarborgen van voldoende middelen voor het
kunnen doen van de reglementair te verstrekken
pensioenuitkeringen;
• Minimaliseren van de kansen op een dekkingsen reservetekort, alsmede van de mate van
dekkings- en reservetekort;
• Onder de hiervoor genoemde doelstellingen /
voorwaarden, maximaliseren van het beleggingsrendement om de voorwaardelijke toeslagen te
kunnen realiseren.

5.3.2	Een nieuw Financieel
Toetsingskader

Voor de berekening van de actuele dekkingsgraad
wordt vanaf 1 januari 2015 gebruik gemaakt van de
rentetermijnstructuur zoals van toepassing onder
het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK).
De nieuwe rentetermijnstructuur is gebaseerd op de
UFR (forward rate), zonder de drie maands middeling.
Door toepassing van de nieuwe rentetermijnstructuur is de Technische Voorziening per 1 januari 2015
gestegen met circa € 32.439.000. Het effect op de
dekkingsgraad per 31 december 2015 was -4,8%-punt.
Tevens zijn de eisen ten aanzien van de berekening
van het vereist eigen vermogen herzien. Met name
als gevolg van zwaardere eisen ten aanzien van het
kredietrisico en het zakelijke waarden risico is het
vereist eigen vermogen per 1 januari 2015 gestegen.
De vereiste dekkingsgraad komt onder het nFTK uit
op 114,2%. Onder het (oude) FTK was dat 110,3%.
Medio 2015 heeft het bestuur het beleggingsbeleid
aangepast, hetgeen niet geleid heeft tot een verhoging van het risicoprofiel ten opzichte van
het moment van het ontstaan van het reservetekort
in 2008. Het vereist eigen vermogen is hierdoor
gestegen naar 115,8%. Ten tijde van het opstellen
van het herstelplan in 2008 bedroeg het vereist eigen
vermogen 113,9%. Het vereist eigen vermogen van
115,8%, omgerekend naar de grondslagen van 2008
(het oude FTK), bedraagt 112,2% en is dus lager dan
de toen geldende 113,9%. Het vereist eigen vermogen
is de laatste jaren gedaald vanwege een meer
defensief beleggingsbeleid.

5.3.3 Ontwikkeling dekkingsgraad

Voor pensioenfondsen is de hoogte van de dekkingsgraad een maatstaf voor de financiële positie van
het fonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding
weer tussen de bezittingen (het vermogen) en de
verplichtingen (de huidige en toekomstige pensioenbetalingen) van een pensioenfonds, uitgedrukt in
een percentage. De dekkingsgraad kan op verschillende manieren worden vastgesteld. In 2015 gelden
de volgende dekkingsgraden.
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Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn sinds de invoering van het
nFTK per 1 januari 2015 verplicht een beleidsdekkingsgraad te gebruiken. 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 en kortingen en de
rapportage van belang. De beleidsdekkingsgraad is
stabieler dan de niet-gemiddelde dekkingsgraad.
Er wordt daardoor minder op dagkoersen gestuurd.

Actuele dekkingsgraad voor DNB
(de UFR dekkingsgraad)

Dekkingsgraad op marktwaarde

De beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad voor DNB worden berekend op basis van de
voorgeschreven RTS, inclusief de UFR, van DNB.
De daadwerkelijke marktrentes – ofwel de zuivere
RTS – wijken hiervan af voor looptijden vanaf 20 jaar.
Het bestuur voert haar financiële beleid op basis van
de zuivere RTS. De dekkingsgraad op marktwaarde
voor het beleggingsbeleid en risicobeleid wordt
bepaald op basis van de zuivere RTS. Het gebruik
van de dekkingsgraad op marktwaarde geeft een
actueler beeld van de financiële positie van
het fonds.

In de jaarverslaggeving en de verslaggeving richting
DNB wordt door het fonds tevens de actuele of
UFR dekkingsgraad gehanteerd. Deze actuele
dekkingsgraad is gebaseerd op de rentetermijnstructuur (’RTS’) zoals die door DNB is vastgesteld
en gepubliceerd. De actuele dekkingsgraad wordt
maandelijks aan DNB gerapporteerd.

Onderstaande grafiek laat het verloop zien van de diverse dekkingsgraden in 2015.

Ontwikkeling dekkingsgraad
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%

Vereiste dekkingsgraad (strategisch)
UFR dekkingsgraad (DNB)
Beleids dekkingsgraad

Marktrente dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad
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Actuele dekkingsgraad
per 31 december 2015

De actuele dekkingsgraad (UFR) is in 2015
gedaald van 112,0% naar 101,1%. Aan de daling
van de actuele dekkingsgraad liggen verschillende
oorzaken ten grondslag:
• Het per 1 januari 2015 vervallen van de 3-maands
middeling van de rentetermijnstructuur.
Deze aanpassing had een negatief effect van
-4,8%-punt.
• Aanpassing van de Ultimate Forward Rate:
de waarde van de verplichtingen wordt vastgesteld
op basis van de RTS die DNB voorschrijft.
DNB veronderstelt daarbij dat de rente tussen de
20 en 60 jaar uiteindelijk toe groeit naar de UFR.
De UFR kende aan het einde van de rentecurve een
niveau van 4,2% op jaarbasis. Per 15 juli 2015 heeft
DNB bekendgemaakt dat de UFR op een andere
manier wordt bepaald. Deze aanpassing volgt het
advies van de Commissie UFR, die deze aangepaste
berekening van de UFR adviseerde om tot een
realistischer vaststelling van de gebruikte rekenrente te komen. De nieuwe berekening van de
UFR houdt meer rekening met de daadwerkelijke
ontwikkelingen in marktrentes. De huidige UFR
is gelijk aan de gemiddelde 20-jaars forwardrente
over de achterliggende 10 jaar. Per 31 december
2015 bedroeg de UFR 3,2%. Deze aanpassing had
een negatief effect op de dekkingsgraad van
4,1%-punt.
• Negatief beleggingsrendement: over 2015 is er
een klein negatief beleggingsrendement behaald
van -1,9%. Dit heeft negatief bijgedragen aan
de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
• Bpf HiBiN ontvangt een doorsneepremie van
22,2% van de pensioengrondslagsom. De onderliggende rekenrente is gebaseerd op een lange
termijn verwachting ten aanzien van het reële
fondsrendement en vastgesteld op 2,5% per jaar.
De actuarieel benodigde premie die voor de
pensioenopbouw aan de voorziening wordt
toegevoegd, is gebaseerd op de marktrente.
Die lag per 1 januari 2015 dooreen genomen
aanmerkelijk lager dan de voor de premie
gehanteerde rekenrente van 2,5% op jaarbasis.
Daardoor is er een verlies op premie geleden
van € 5.076.000.

Beleidsdekkingsgraad
per 31 december 2015

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van
de UFR-dekkingsgraad van de afgelopen twaalf
maanden en is in 2015 gedaald van 111,7% naar 105,3%.

Dekkingsgraad op marktwaarde
per 31 december 2015

De dekkingsgraad op marktwaarde is gedaald
van 99,2% naar 95,3%. Het negatieve beleggingsrendement en het verlies op de premie zijn de
voornaamste oorzaken.

Herstelplan

5.4

Dekkings- en/of reservetekort

Als een pensioenfonds te weinig eigen vermogen
heeft, dan is er sprake van een dekkingstekort
of reservetekort. Risico’s kunnen onvoldoende
opgevangen worden en er kan geen toeslag
worden verleend (pensioenen laten meegroeien
met de inflatie).
Het nFTK is erop gericht dat risico’s van pensioenfondsen adequaat worden beheerd en beheerst.
Een pensioenfonds moet op elk moment genoeg
bezittingen hebben om aan zijn verplichtingen
te kunnen voldoen. Daarnaast moet er een extra
buffer aan eigen vermogen (het vereist eigen
vermogen) aanwezig zijn om eventuele negatieve
ontwikkelingen op de financiële markten op te
kunnen vangen. De beleidsdekkingsgraad behorend
bij het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt
104,7%. De aan te houden extra buffer op basis
van de strategische portefeuille, het vereist eigen
vermogen, hangt af van het risicoprofiel van de
beleggingsportefeuille. Dit komt overeen met een
beleidsdekkingsgraad voor Bpf HiBiN eind 2015
van 115,8%.
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Herstelplan

In 2008 raakte Bpf HiBiN in een dekkings- en reservetekort. Daarom moest Bpf HiBiN een gecombineerd
korte- en lange termijn herstelplan opstellen,
dat door DNB werd goedgekeurd. Uit het herstelplan
bleek dat het fonds naar verwachting binnen vijf
jaar uit het dekkingstekort en binnen vijftien jaar
uit het reservetekort zou komen. De voortgang
van het herstelplan is jaarlijks geëvalueerd.
Met de invoering van het nFTK op 1 januari 2015 zijn
alle bestaande herstelplannen komen te vervallen.
Er worden andere eisen gesteld aan de waardering
van de pensioenverplichtingen, de bepaling van de
dekkingsgraad en de toeslagverlening. Hierdoor is
het vereist eigen vermogen toegenomen tot 114,2%
en vanaf medio juli na een aanpassing in het
beleggingsbeleid tot 115,8%, waardoor het fonds per
1 januari 2015 weer in een reservetekort is gekomen.
Voor 1 juli 2015 diende een herstelplan ingediend te
worden bij DNB. De melding hiervoor heeft conform
vereisten in het eerste kwartaal plaatsgevonden.
Een belangrijke wijziging in het nFTK is dat er niet
langer sprake is van onderscheid tussen een korteen langetermijnherstelplan. In plaats daarvan is
er één herstelplan, waarin Bpf HiBiN aantoont
binnen de daarvoor gekozen termijn te herstellen
tot tenminste het vereist eigen vermogen.
De hersteltermijn bedraagt maximaal 10 jaar.
In 2015 geldt uit hoofde van een overgangsregeling een maximum van 12 jaar. Bpf HiBiN
heeft voor het wettelijke maximum gekozen
aangezien de leeftijdsopbouw in lijn ligt met het
gemiddelde bij pensioenfondsen. Daarnaast geldt
dat een eventueel benodigde korting niet in één
keer hoeft te worden genomen maar mag worden
gespreid over de duur van de hersteltermijn.
Op basis van de gehanteerde veronderstellingen
is het fonds ultimo 2019 uit reservetekort en is
de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het
herstelplan naar verwachting 115,2%.
Daarmee werd gesteld dat het fonds op basis van
het herstelplan tijdig uit reservetekort zou geraken
en hoeft het fonds geen voorwaardelijke korting
toe te passen. Volgens het herstelplan kan vanaf
1 januari 2018 (gedeeltelijk) toeslag worden verleend.
Op basis van deze uitkomsten zag het bestuur geen
directe aanleiding om het beleid aan te passen.

Bij het opstellen van het herstelplan heeft het
bestuur zich laten ondersteunen door een externe
adviseur en is het voorgenomen beleggingsbeleid
afgestemd met de beleggingscommissie.
De belangrijkste maatregel uit het herstelplan is
het strikt toepassen van het toeslagenbeleid.
Op 29 juni 2015 heeft het fonds een herstelplan
ingediend bij DNB. DNB heeft op 21 augustus
2015 schriftelijk laten weten dat zij instemt
met het herstelplan van het fonds.
Per 31 december 2015 voldoet Bpf HiBiN met een
beleidsdekkingsgraad van 105,3% aan de norm van
het minimaal vereist eigen vermogen maar niet aan
de norm van het vereist eigen vermogen. Hierdoor
is sprake van een reservetekort, maar is geen sprake
van een dekkingstekort. Tot het moment dat het
fonds het vereist eigen vermogen heeft bereikt,
dient jaarlijks voor 1 april een actualisatie op het
herstelplan te worden ingediend bij DNB.

Overige ontwikkelingen wet- en
regelgeving en overheidsbeleid

5.5

Nationale Pensioendialoog van start

In 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma een
fundamentele discussie aangekondigd over
de grondbeginselen en uitgangspunten van het
aanvullende pensioenstelsel. Deze discussie wordt
gevoerd in de vorm van een Nationale Pensioendialoog. In deze discussie komen uitgangspunten
als collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling,
doorsneepremiesystematiek en mogelijke
individuele keuzevrijheid aan de orde.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen van
de Nationale Pensioendialoog.
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Het kabinet heeft op 6 juli 2015 een brief met
hoofdlijnen naar de Tweede Kamer gestuurd over
de toekomstige inrichting van ons pensioenstelsel.
De hoofdlijnen vloeien voort uit de opbrengst van
de Nationale Pensioendialoog. In de toekomst
moeten alle werkenden een toereikend pensioen
kunnen opbouwen. Daarnaast moeten mensen
beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke
pensioenopbouw, op basis van solidariteit en
collectieve risicodeling en heldere afspraken
daarover. En er moet meer ruimte komen voor
maatwerk en keuzevrijheid.
De Nationale Pensioendialoog leverde een aantal
rode draden op voor de versterking van het
pensioenstelsel:
1. Maak de pensioenen transparanter en minder
complex;
2. Speel in op de veranderende arbeidsmarkt;
3. Zorg voor een betere aansluiting van het
aanvullend pensioen op individuele behoeftes;
4. Bekijk hoe en met wie solidariteit duurzaam
kan worden georganiseerd;
5. Overheid, Sociale Partners en burger zijn
samen verantwoordelijk.

Diverse toezichtmaatregelen
en toezichtkosten

Bij het toezicht door DNB stonden in 2015 de
volgende onderwerpen centraal: het tijdig en
adequaat voldoen aan nieuwe regelgeving,
het integer en transparant handelen, het in
staat te zijn schokken op te vangen en rekening
houden met macro-economische omstandigheden
en toekomstbestendigheid.
De bekostiging van het financieel toezicht is in 2015
gewijzigd. De overheidsbijdrage is afgeschaft waardoor de toezichtkosten voor pensioenfondsen in
2015 zijn gestegen.

Naleving wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden
door het bestuur nauwgezet gevolgd. Voor het fonds
relevante wijzigingen worden geanalyseerd door het
bestuursbureau en de opvolging wordt besproken
in de commissie- en bestuursvergaderingen.
In het bestuursverslag in deze jaarrekening worden
de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Aan het
fonds zijn in het afgelopen jaar geen dwangsommen
en/of boetes opgelegd.

Daarnaast zijn de solidariteit tussen generaties
en de problematiek rondom de doorsneepremie
belangrijke aandachtspunten.
De komende tijd gaat staatssecretaris Klijnsma (SZW)
door met de verdere uitwerking van die hoofdlijnen.
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6

6.1

Goed pensioenfondsbestuur
(Pension Fund Governance)
	Inleiding
De regels voor governance en medezeggenschap
hebben in eerdere jaren geleid tot aanpassingen in
de organisatie van Bpf HiBiN. In dit hoofdstuk wordt
aandacht besteed aan de wijze waarop Bpf HiBiN
goed pensioenfondsbestuur vorm geeft. Naast de
Code Pensioenfondsen worden ook onderwerpen
als bestuurlijke effectiviteit, deskundigheid en het
beloningsbeleid besproken.

6.2

Bestuurlijke effectiviteit, geschiktheid en deskundigheidsbevordering
Bestuurlijke zelfevaluatie

Bij zelfevaluatie gaat het om het functioneren
van het bestuur als geheel, van de individuele
bestuursleden afzonderlijk en het functioneren
van de commissies. Doel van de zelfevaluatie is de
kwaliteit van het bestuur in stand te houden en/
of te verbeteren. Het bestuur toetst periodiek haar
geschiktheid, al dan niet met behulp van een externe
partij. Na de recente aanpassingen van het bestuursmodel en de wisselingen in het bestuur heeft in 2015
een collectieve zelfevaluatie plaatsgevonden, voorafgegaan door individuele zelfevaluaties in de vorm
van vragenlijsten en interviews. Deze zelfevaluatie is
gedaan onder begeleiding van een externe partij.
Als voornaamste conclusies komen hieruit naar
voren:
• Na een periode van openstaande vacatures in
het bestuur is nu sprake van een voltallig bestuur
met meer stabiliteit, dat meer als team opereert.
• Het bestuur heeft vastgesteld dat de bestaande
commissiestructuur verbetering behoeft.
Het bestuur heeft om die reden besloten om met
een nieuwe commissiestructuur meer samenhang
te brengen, waarbij bepaalde structurele dossiers
worden ondergebracht in een drietal commissies:
• Balansmanagement en vermogensbeheer		 commissie (BVC);
• Audit-, Risk- en Governance commissie (ARGC);
• Communicatie-, Compliance- en Pensioenregelingencommissie (CCPC)

• Het bestuur heeft vastgesteld dat het besluitvormingsproces beter verloopt dan voorheen.
De wijziging van de commissiestructuur
zal hier verder aan bijdragen.
• Er is afgesproken om de vergaderingen
(bestuur- en commissies) in principe op
een vaste dag in te plannen. Het bestuur
is tevreden over de agendabepaling.

Deskundigheidsplan

In 2014 heeft de Pensioenfederatie een Handreiking
geschikt pensioenfondsbestuur uitgegeven met
normen voor de geschiktheid van bestuursleden.
Bpf HiBiN beschikt over een deskundigheidsplan.
In dit plan is vastgelegd over welke deskundigheid
de individuele bestuursleden en het bestuur als
geheel (moeten) beschikken en op welke wijze de
deskundigheid 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.
In 2015 is de samenstelling van het bestuur
ingrijpend gewijzigd. Om die reden is de voorgenomen update van het deskundigheidsplan
uitgesteld naar 2016. In 2016 zal het deskundigheidsplan worden aangepast aan de nieuwe
bestuurssamenstelling en de nieuwste inzichten
op het gebied van geschiktheid. In het nieuwe
geschiktheidsplan zal ook aandacht besteed
worden aan de geschiktheid van de raad
van toezicht.
Een opleidingsplan maakt ook deel uit van het
deskundigheidsplan. De bestuursleden volgen
specifieke pensioenopleidingen en wonen
themabijeenkomsten bij van de Pensioenfederatie,
DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
andere partijen.
Om de kwaliteit van zijn functioneren te kunnen
waarborgen werkt Bpf HiBiN met functieprofielen
voor bestuursleden, leden van de raad van toezicht
en leden van het verantwoordingsorgaan.
Deze profielen wordt verstrekt aan de voordragende
en benoemende organisaties en dienen als leidraad
bij de voordracht en benoeming van nieuwe bestuursleden. Potentiële kandidaten kunnen zich op
basis van het functieprofiel vooraf een volledig beeld
vormen van de functie, de gevraagde inzet en deskundigheid, functie-eisen en verantwoordelijkheden.
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6.3

Compliance

Onder compliance wordt het geheel van maatregelen
verstaan dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving,
alsmede op interne procedures en gedragsregels om
te voorkomen dat de reputatie en de integriteit van
het fonds worden aangetast. Bpf HiBiN hecht belang
aan een deugdelijk pensioenfondsbestuur en een
goede naleving van interne en externe regels.
Het fonds ziet compliance als een belangrijke
schakel in de missie om de belangen van deelnemers optimaal te behartigen. Het fonds heeft
een gedragscode die wordt nageleefd door de leden
van het bestuur, de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan, de toehoorders en andere aan
het fonds verbonden personen. Doel van deze
gedragscode is het stellen van regels en richtlijnen
teneinde belangenconflicten tussen het fonds
en betrokkenen in bijvoorbeeld privésituaties te
voorkomen. Daarnaast staat in de gedragscode hoe
moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie van het fonds. De gedragscode bevordert de
transparantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen,
ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten
wat wel en niet geoorloofd is. Elke betrokkene verklaart schriftelijk de gedragscode te zullen naleven.
Onderdeel van de gedragscode is een regeling
melding onregelmatigheden (incidentenregeling)
en een klokkenluidersregeling. Deze maken duidelijk hoe gedragingen en gebeurtenissen die aan het
fonds schade kunnen toebrengen, moeten worden
gemeld en hoe deze meldingen worden behandeld.
Een klokkenluider zal geen schade ondervinden van
het feit dat hij een onregelmatigheid meldt. Als vertrouwenspersoon is de compliance officer benoemd.
Sinds 2015 worden nevenfuncties van bestuursleden periodiek vastgelegd. Voorts is in 2015 ook
de insiderregeling geactualiseerd.
De rol van de compliance officer wordt vervuld door
de heer E. Mol van KPMG. De compliance officer
beoordeelt jaarlijks de correcte naleving van de
gedragscode door alle betrokkenen een vragenlijst
te verstrekken en te rapporteren over de naleving.
Zijn rapport wordt binnen het bestuur beoordeeld.
Waar nodig worden aanvullende maatregelen
getroffen. De compliance officer heeft in mei 2016
aan het bestuur zijn bevindingen gerapporteerd.

Principes voor beheerst
beloningsbeleid

6.4

Bpf HiBiN onderschrijft de Principes voor beheerst
beloningsbeleid. Het doel van deze Principes is
’perverse beloningsprikkels’ bij financiële ondernemingen en pensioenfondsen tegen te gaan.
Naar aanleiding van de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen heeft het bestuur het beloningsbeleid per 1 januari 2015 herzien. Dit beleid is van
toepassing op leden van het bestuur, de raad van
toezicht, het verantwoordingsorgaan 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 bestuur zal periodiek het beloningsbeleid
evalueren en waar nodig bijstellen. Deze evaluatie
van het beloningsbeleid staat gepland voor 2016.

Code Pensioenfondsen

6.5

De Code Pensioenfondsen werkt volgens het
’pas toe of leg uit’-principe. Bpf HiBiN heeft bij
de implementatie van de Wet versterking bestuur
de Code Pensioenfondsen meegenomen bij haar
besluitvorming en volgt de principes van de Code.
Bepalend voor de werking van de Code is hoe de
pensioenfondsen met de intenties van de Code
omgaan, niet de mate waarin ze die naar de letter
naleven. Dat betekent dat er ruimte is om af te
wijken van de normen, mits dit weloverwogen
gebeurt. Het volledig volgen van alle normen
uit de Code is dus niet verplicht. Wel wordt ieder
pensioenfonds geacht aan te kunnen geven waarom
ze bepaalde afwijkende keuzes hebben gemaakt.
Het fonds past de normen van de Code vrijwel
volledig toe. Voor zover het Pensioenfonds afwijkt
van de normen van de Code wordt dit hierna per
norm toegelicht. Een overzicht van alle normen van
de Code, dus ook de normen waar het fonds wel aan
voldoet, is opgenomen in bijlage 3 bij dit verslag.
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Scheve stemverhouding
De Code kent als belangrijk principe bij besluitvorming dat elk bestuurslid stemrecht heeft. Dit is
bij Bpf HiBiN eveneens het geval. Echter, indien in een
vergadering niet evenveel werkgeversbestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn als bestuursleden
namens werknemers/pensioengerechtigden, is er
behoefte aan een ’gewogen stemverhouding’ om
recht te blijven doen aan het uitgangspunt van
paritair samengesteld bestuur. Door de gewogen
stemverhouding hebben de werkgeversleden in
deze situatie evenveel ’stemkracht’ als de bestuursleden die de werknemers/ pensioengerechtigden
vertegenwoordigen.

Ultimo het verslagjaar voldoet het bestuur niet
aan de normen met betrekking tot de samenstelling
man/vrouw of het hebben van een lid dat jonger
is dan 40 jaar. Voor het invullen van de bestaande
vacatures bleek dit niet haalbaar. Dat geldt ook
voor samenstelling van de raad van toezicht.
Het verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN voldoet
daarentegen wel aan de gestelde normen van het
diversiteitsbeleid.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is niet van toepassing op de
directeur van het bestuursbureau. Met de directeur
is een aparte managementovereenkomst gesloten
voor een bepaalde periode, welke eind 2015 is
afgelopen. In deze overeenkomst was er geen sprake
van prestatie gerelateerde beloning. Overigens is
medio 2015 een nieuwe directeur bestuursbureau
(a.i.) aangesteld (niet medebeleidsbepalend).

Gedurende 2015 heeft het bestuur besloten om het
pensioenreglement, het uitvoeringsreglement en de
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota te wijzigen.

Diversiteitsbeleid
Het fonds voldoet voor niet alle organen aan
alle criteria die volgens de Code in het kader van
diversiteitsbeleid worden gehanteerd. Zie hiervoor
de volgende paragraaf.

6.6

Diversiteitsbeleid
De Code Pensioenfondsen stelt kwantitatieve
normen aan de samenstelling van het bestuur en
het verantwoordingsorgaan. In elk orgaan moeten
zowel mannen als vrouwen plaats hebben en zowel
personen onder als boven de 40 jaar. Het bestuur
sluit met haar diversiteitsbeleid aan bij de Code
Pensioenfondsen en streeft ernaar dit beleid ook
(indien mogelijk) toe te passen op de samenstelling
van de raad van toezicht. De doelstelling bij samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is dat rekening wordt gehouden met de
opbouw van het deelnemersbestand van het fonds.

Wijzigingen reglementen en
Actuarële en Bedrijfstechnische Nota

6.7

Uitvoeringsreglement
Het uitvoeringsreglement regelt de afspraken tussen
het fonds en de werkgevers die zijn aangesloten bij
het fonds. Het uitvoeringsreglement is met ingang
van 1 januari 2015 gewijzigd door het gewijzigde
premiebeleid en toeslagenbeleid.
Pensioenreglement
Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal artikelen
in het pensioenreglement gewijzigd. Dit mede als
gevolg van gewijzigde fiscale wetgeving.
Het betreft hier wijzigingen met betrekking tot
de pensioenrichtleeftijd, (eenmalige) omzetting
opgebouwde aanspraken (inclusief overgangsbepalingen) en aanpassing van de tabellen met
afkoop- en ruilvoeten en (eenmalige) omzettingsfactoren.
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota
De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van het
fonds is met ingang van 1 juli 2015 en per 1 oktober
2015 aangepast. De wijzigingen zijn ingegeven door
een algemene actualiseringsslag en de wijzigingen
in de pensioenopbouw, het beleggingsbeleid van
het fonds en de wijzigingen die voort zijn gekomen
uit het nFTK.
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6.8

Communicatie
In het boekjaar is op diverse manieren aandacht
besteed aan de communicatie richting (gewezen)
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.
Via Pensioenflitsen zijn de (gewezen) deelnemers
en pensioengerechtigden geïnformeerd over de
ontwikkelingen binnen het fonds en de pensioenregeling. Werkgevers informeerden we via de
Werkgeversflits. Ook is er een start gemaakt met
een Werkgeverswaaier, een handelingsgerichte
tool voor werkgevers om wat te doen in bepaalde
situaties (indiensttreding, pensionering etc.).
Deze Werkgeverswaaier komt uit in 2016.
Actieve deelnemers ontvingen in september het
jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO 2015).
Pensioengerechtigden ontvingen zowel een
jaaropgave 2014 als het jaarlijks pensioenoverzicht.
Gewezen deelnemers ontvangen eenmaal in de
vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht.
Voor het jaar 2016 ligt de focus op de implementatie
van de wet Pensioencommunicatie en het pensioen
1,2, 3, welke in 2015 is aangenomen. Het doel is
de communicatie met deelnemers en pensioengerechtigden te verbeteren en zo bij te dragen
aan herstel van vertrouwen in pensioenfondsen.
Communicatie gebaseerd op de bestaande
wettelijke informatieverplichtingen blijkt
onvoldoende begrijpelijk, het taalgebruik te
lastig en de hoeveelheid informatie te weinig
doelgericht. Daarnaast geeft het pensioenfondsen
meer mogelijkheden om digitaal te communiceren.

Klachten, geschillen en incidenten

6.9

Klachten en geschillen over de
uitvoering van de pensioenregeling
en daaruit vloeiende acties

In 2015 zijn er enkele klachten geweest over
de onjuiste toepassing door Syntrus Achmea
Pensioenbeheer (SAP) van de keuze-uitruil van
ouderdomspensioen naar partnerpensioen.
Naar aanleiding van deze klachten heeft een
correctie plaatsgevonden. In een onderzoek naar
vergelijkbare situaties is niet gebleken dat meer
correcties noodzakelijk zijn.
Daarnaast heeft een externe partij een audit
uitgevoerd naar de interne processen binnen SAP.
In hoofdstuk 5.2.3 in het bestuursverslag is hier
nader op ingegaan.

Incidenten m.b.t. uitvoering

In het tweede kwartaal 2015 zijn 239 startbrieven
en 10 stopbrieven niet tijdig verstuurd. Oorzaken
liggen deels bij te late aanlevering door werkgevers,
en deels door oorzaken die binnen SAP liggen.
Na constatering zijn deze start- en stopbrieven
alsnog verstuurd. Maatregelen zijn genomen om
herhaling te voorkomen.
Vanuit SAP is per abuis een deelnemersbestand
naar de verkeerde werkgever gestuurd. In het kader
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft
daarvan melding bij AFM plaatsgevonden.
Beheersmaatregelen zijn genomen om herhaling
te voorkomen.

Toezichthouder AFM en DNB

6.9

AFM

De AFM is als toezichthouder belast met het
bevorderen van een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, waaronder het bewaken
van de informatie die pensioenfondsen verschaffen
ten aanzien van juistheid en begrijpelijkheid. Er is in
verslagjaar 2015 één keer contact met AFM geweest
via de pensioenuitvoerder. De AFM is in november
2015 geïnformeerd over het niet tijdig versturen van
start- en stopbrieven aan deelnemers. De oorzaak
was onder meer een mutatiestop bij de uitvoerder
door de benodigde aanpassing van het Witteveenkader. Voor meer informatie wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.9.
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DNB

DNB is als toezichthouder belast met het
prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich
op de financiële stevigheid van financiële
ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de
stabiliteit van de financiële sector. Het pensioenfonds legt daarom structureel alle wijzigingen
in statuten, reglementen, ABTN en de jaarstukken
voor aan DNB. Verder informeert het pensioenfonds
DNB met de voorgeschreven rapportages periodiek
over de financiële situatie van het fonds.
Er is reguliere correspondentie met de toezichthouder geweest in 2015. Zo heeft het fonds van
DNB verschillende algemene brieven ontvangen
over op dat moment actuele thema’s voor pensioenfondsen. Dit zijn onder andere de sectorbrief over het
wijzigen van de Pensioenwet, toezichtthema’s 2015,
onderzoek aansluiting werkgevers, instructiebrieven
over het indienen van het herstelplan, de ABTN en de
haalbaarheidstoets.

Specifieke brieven die het fonds heeft ontvangen
zijn de uitkomsten van de beoordeling van de
risicoanalyse belangenverstrengeling, het akkoord
op het door het fonds ingediende herstelplan,
een uitnodiging voor het indienen van een toekomstanalyse aangaande de toekomstbestendigheid
van het fonds en de uitnodiging voor een normoverdragend gesprek.
Daarnaast is aan DNB de voordracht van twee
nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe
voorzitter, gemeld. Deze zijn beiden akkoord
bevonden.
Ook zijn de wijzigingen van fondsdocumenten
als pensioenreglementen de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota gemeld aan DNB. In het verslagjaar
2015 heeft DNB geen bezoek gebracht aan het fonds.
Er zijn in 2015 geen dwangsommen of boetes opgelegd. Op 13 mei 2015 vond een normoverdragend
gesprek plaats waarvoor DNB, de Raad van Toezicht,
het verantwoordingsorgaan, de Koninklijke Hibin
en het bestuur uitnodigde. Aanleiding voor en onder
werp van het gesprek waren de onderbezetting in
het bestuur en de onderwerpen verplichtstelling
en pensioenuitvoering, zoals ook in paragraaf 5.2.4
is weergegeven.
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7
7.1

Integraal risicomanagement
	Inleiding

Om de doelstelling van het fonds zoals beschreven
in paragraaf 3.1 te realiseren, wordt het bestuur
geconfronteerd met financiële en niet-financiële
risico’s en neemt het bestuur bewust beleggingsrisico’s.
Financiële risico’s zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de rente, de waardeontwikkeling van aandelen en vastgoed en verzekeringstechnische
situaties zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.
Ook niet-financiële risico’s kunnen van invloed zijn
op de doelstellingen van Bpf HiBiN. Voorbeelden
hiervan zijn uitvallende systemen van de pensioenuitvoerder zodat uitkeringen niet gedaan kunnen
worden of dat afgesproken processen niet juist
gevolgd worden. Het bestuur kijkt integraal naar
zowel financiële als niet-financiële risico’s en de
onderlinge samenhang hiertussen. Op deze manier
worden risico’s, die onder andere de doelstellingen
van het pensioenfonds beïnvloeden, tijdig
gesignaleerd, geanalyseerd en beheerst.

Beheerste en integere bedrijfsvoering
en integraal risicomanagement

7.2

Integraal risicomanagement is het proces waarmee
richting wordt gegeven aan de risicobeheersing en
geldt als basis voor het besluitvormingsproces van
het bestuur van Bpf HiBiN. Het integraal risicomanagement van het fonds richt zich op drie aspecten:
• De doelstellingen van Bpf HiBiN;
• De activiteiten om de doelstellingen te realiseren;
• De (risico)cultuur.

Risicohouding

7.3

In het nieuwe FTK neemt de risicohouding van
het fonds een belangrijke plaats in. In overleg met
Sociale Partners moet worden vastgesteld welk
risico acceptabel is. De vraag is welke risico’s de
belanghebbenden bereid zijn te lopen om de
doelstellingen van het fonds zoals geformuleerd
in paragraaf 3.1 te realiseren en de mate waarin
het fonds beleggingsrisico’s kan lopen gezien de
kenmerken van het fonds.
In 2015 is er een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers, het bestuur en de leden
van het verantwoordingsorgaan om inzicht te krijgen
in de wensen en voorkeuren van de deelnemers
Bpf HiBiN ten aanzien van onder andere financiële
en beleggingsrisico’s, rendementen, kans op toeslag
en kans op korten. De resultaten hiervan zijn met
Sociale Partners in april besproken en diende onder
andere als input voor de verdere invulling van het
risicobudget. In september 2015 heeft het bestuur
in overleg met Sociale Partners de risicohouding
op korte en lange termijn vastgesteld.
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.
Deze zijn opgenomen in paragraaf 5.2.1.
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De risicohouding op korte termijn wordt vertaald
in het vereist eigen vermogen en een bandbreedte
daarom heen. 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
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 van 2% om het vereist eigen
vermogen.
Ten aanzien van de niet-financiële risico’s streeft
het bestuur naar een kwalitatief hoogwaardige
uitvoering, waarmee:
• Minimaal voldaan wordt aan de weten regelgeving;
• Gekeken wordt naar de best practices
in de pensioensector;
• Een beeld bestaat van een betrouwbare
organisatie die streeft naar continuïteit,
consistentie, transparantie en werkt in het
belang van haar stakeholders;
• Tevredenheid en vertrouwen van (gewezen)
deelnemers geldt met betrekking tot de
kwaliteit van de dienstverlening.
Het fonds stelt hoge eisen aan de uitvoering van de
pensioenadministratie en het vermogensbeheer.

7.4

Risicoraamwerk
Het bestuur hanteert een raamwerk,
bestaande uit de volgende componenten:
• De risicostrategie: welke risicostrategie hanteert
het fonds om haar doelstellingen te bereiken en
wat is de risicobereidheid? Missie en visie van
het fonds zijn gedefinieerd.
• Governance rondom risicomanagement: hoe is risico
management binnen het fonds georganiseerd en
hoe neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid?

FOCUS indeling risico’s

• Risicobeleid: zijn alle gedefinieerde risico’s
uitgeschreven in beleid en zijn tolerantiegrenzen
gedefinieerd?
• Risicomanagement processen: is er een proces
om jaarlijks te evalueren en bij te sturen?
• Informatie: hoe wordt het risicobeleid gemonitord
en geëvalueerd?
Binnen dit risicoraamwerk heeft het bestuur bepaald in welke ontwikkelingsfase zij zich bevindt
en wat het ambitieniveau is. Het bestuur wenst op
een geformaliseerde en gestructureerde wijze om
te gaan met risico’s en de beheersing hiervan en
heeft daarom een aantal stappen gedefinieerd om
integraal risicomanagement verder in te bedden in
de bestuurlijke organisatie van Bpf HiBiN. Dit is een
doorlopend proces, dat jaarlijks wordt geëvalueerd.

Risico-inventarisatie
Eind 2013 / begin 2014 heeft het bestuur een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierin is
gekeken naar de kans dat het risico zich voordoet
en wat de impact is op het behalen van de doelstellingen van Bpf HiBiN. De bestaande beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht. Daar waar de risico’s
zich buiten de tolerantiegrenzen van het bestuur
bevonden, zijn aanvullende maatregelen vastgesteld. Het bestuur heeft de uitkomsten gevalideerd
en geprioriteerd en vervolgstappen en actiepunten
vastgelegd in een implementatieplan. Dit implementatieplan is 2014 en 2015 verder ter hand genomen en
nagenoeg afgerond. In 2015 is ’dossiergewijs’ gestart
met de update van de risico-inventarisatie en zal
het risicomanagement door een meer kwantitatieve
benadering verder worden uitgediept.
Bpf HiBiN hanteert voor het in kaart brengen van
de risico-omgeving als basis de het FOCUS-model
zoals gedefinieerd door De Nederlandsche Bank,
aangevuld met pensioenfonds specifieke risico’s.

Risk drivers

Risico’s

Macro/sector

Krediet

Bedrijfsmodel en strategie

Markt

Gedrag, cultuur en governance

Matching/rente

Infrastructuur/IT
		

7.5

Operationeel, Verzekeringstechnisch,
Liquiditeit, Integriteit

De risico’s worden nader beschreven in hoofdstuk 13 ’risicobeheer en derivaten’ in de jaarrekening.
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7.6

Voornaamste risico’s 2015
Het fonds heeft in 2015 prioriteit gegeven aan de
behandeling van de volgende voornaamste risico’s:
• Organisatie en bezetting bestuur;
• Traject Handhaving Verplichtstelling;
• Contractsonderhandelingen pensioenadministrateur;
• Complexiteit en kosten organisatie
vermogensbeheer;
• Integriteitsrisico, waaronder risico
belangenverstrengeling.
De risico’s worden hierna kort beschreven, alsmede
de mogelijke impact van het risico op de doelstelling
van het fonds, de genomen maatregelen en – voor
zover al getoetst – de effectiviteit daarvan.
Organisatie en bezetting bestuur
In 2015 heeft een aantal wisselingen van bestuursposities plaatsgehad. Onvoldoende bezetting van de
bestuur bergt het risico in zich van discontinuïteit
van beleid. Dit risico is onderkend, er is onder meer
ingezet op werving van nieuwe bestuursleden met
voldoende kennis en ervaring op het terrein van
vermogensbeheer. Einde 2015 is het bestuur weer
op volle sterkte. Medio 2015 is een nieuwe directeur
bestuursbureau a.i. aangesteld.
Traject Handhaving Verplichtstelling
In het kader van het eerder (zie hoofdstuk 5.2.2.)
besproken Traject Handhaving Verplichtstelling
bestaat het risico van ’geen premie wel recht’.
Dit risico bestaat voor de (gewezen) deelnemer die
recht heeft op pensioen, maar waarvan de werkgever
onterecht niet aangesloten was bij het fonds en
dus geen premie heeft afgedragen. Het Traject
Handhaving Verplichtstelling is er onder meer op
gericht dit risico te verkleinen. De uitvoering van
dit Traject brengt wel kosten met zich mee, echter
het bestuur is van mening dat deze kosten niet
opwegen tegen het risico.
Er is specifiek beleid opgesteld en er zijn voorbereidingen getroffen om het Traject de komende jaren
goed te laten verlopen. Zo is een geautomatiseerd
werkgeversportaal gerealiseerd waar werkgevers
documenten kunnen uploaden en de vragenlijst
kunnen invullen. Daarnaast is – in overleg met de
Sociale Partners – een toelichting op de verplichtstelling opgesteld. Ook heeft het fonds ter
verduidelijking het beleid omtrent vrijstellingen
uitgeschreven, een bouwmaterialenlijst opgesteld
alsook een informatieve brochure gedrukt en meest
gestelde vragenlijst gepubliceerd op de website.

Op deze wijze draagt het fonds zorg voor een
consistente aanpak, beoordeling en verwerking
van gegevens, welke ook na het einde van het
Traject bijdraagt aan de dienstverlening van het
fonds en een beperking van de kosten.
In het eerste jaar van het Traject zijn de werkgevers
aangeschreven die zowel de sbi-code bouwmaterialen
in het handelsregister hebben en ook als zodanig
bij de belastingdienst qua sectorcode staan geregistreerd. Van deze groep van 700 ondernemingen
zijn er in 2015 bijna 500 aangeschreven. Van de
aangeschreven ondernemingen is ongeveer 45%
vervolgens ook aangesloten. Van de resterende
groep aan te schrijven werkgevers, na de groep
van 700, zijn de aanwijzingen minder concreet.
Dit zijn bijvoorbeeld werkgevers die alleen als
secundaire sbi-code bouwmaterialen hebben.
Dat betekent dat de afhandeling sneller zal gaan,
tevens dat het aantal verwachte aansluitingen uit
deze groep substantieel lager zal zijn. Naar het zich
laat aanzien zal de beoogde einddatum van het
traject, december 2017, dan ook worden gehaald.
In het derde kwartaal van 2016 hoopt het fonds
meer inzicht te hebben in de omvang van de
risico’s alsmede de beperking daarvan. Het ’risico’
wordt bepaald door het aantal werknemers in
dienst bij werkgevers die als gevolg van het Traject
worden aangesloten. Het aantal werknemers is
nog niet bekend, daar de aansluiting eerst door
de administrateur moet worden verwerkt.
Contractsonderhandelingen Pensioenadministrateur
Het fonds hecht waarde aan een actuele en zorgvuldige vastlegging van de rechtsverhouding met
haar pensioenadministrateur, zoals reeds besproken
in hoofdstuk 5.2.2. De pensioenadministratie van
Bpf HiBiN is uitbesteed aan Syntrus Achmea
Pensioenbeheer (SAP). Het is van belang om de
huidige mate van uitbesteding, de kwaliteitsnormen,
de afspraken daaromtrent en de daarmee gepaard
gaande kosten goed vast te leggen. Dit beperkt
het uitbestedingsrisico. In dit kader werden
contractonderhandelingen gevoerd voor een nieuwe
pensioenbeheerovereenkomst. Gezien de ontwikkelingen in de markt van pensioenuitvoering en specifiek bij SAP, alsmede het streven naar een duurzaam
kwalitatief goede uitvoering, is tot op heden geen
nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. Uiteraard
maakt het bestuur continu een afweging tussen het
uitbestedingsrisico en een zorgvuldig vormgegeven
contract. Het bestuur geeft begin 2016 prioriteit
aan het implementeren van het opgestelde plan van
aanpak naar aanleiding van de bevindingen voortkomend uit de audit door Sprenkels & Verschuren.
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Complexiteit en kosten organisatie vermogensbeheer
Sinds begin 2010 heeft het fonds een fiduciair
manager en een custodian. Gedurende de afgelopen
jaren is het aantal uitbestedingspartijen voor het
vermogensbeheer uitgebreid met een oversight
manager en een organisatie die het fonds ondersteunt op het gebied van proxy voting. Het risico
op inefficiënties in processen, de aanwezigheid van
dubbelrollen en mogelijk miscommunicatie tussen
partijen en het fonds is daarmee toegenomen.
Ook het risico op een onjuiste focus van het fonds,
bijvoorbeeld meer focus op operationele zaken
dan op strategie en beleid, is hiermee toegenomen.
De kosten zijn hierdoor ook gestegen.
Na een zeer uitgebreide evaluatie heeft het bestuur
eind 2015 dan ook besloten afscheid te nemen van
haar fiduciair manager en de organisatie eenvoudiger en efficiënter in te richten. Voorafgaand aan
dit besluit is een zogenaamde governance matrix
opgesteld zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk wordt in de nieuwe situatie. Ook zijn
voor de kritische processen procesbeschrijvingen
opgesteld. De verdere implementatie vindt in 2016
plaats. Ultimo 2016 zal op basis van een eerste
evaluatie de effectiviteit getoetst kunnen worden.
Integriteitsrisico, waaronder risico op
belangenverstrengeling
De impact van het risico op belangenverstrengeling kan groot zijn in termen van reputatieschade
of impact op de bedrijfsvoering. Het bestuur heeft
na een uitgebreide risicoanalyse in mei 2015 nader
beleid geformuleerd en verschillende aanvullende
maatregelen getroffen. Deze maatregelen samen
met de bestaande maatregelen zijn geformaliseerd
in een integriteitsbeleid van het fonds.
Het uitbestedingsbeleid is aangescherpt.
Eind 2015 heeft het bestuur een uitgebreide
integriteitsrisico analyse uitgevoerd begeleid door
een externe partij. Naast de reeds geïdentificeerde
identiteitsrisico’s zijn met behulp van scenario’s
aanvullende risico’s benoemd, aanvullende beheersmaatregelen vastgesteld en is een methodiek voor
kwantificatie van de risico’s vastgesteld.
De implementatie hiervan vindt in 2016 plaats.
In de jaarlijkse evaluatie en update wordt de
effectiviteit van de beheersmaatregelen getoetst.

Risicogevolgen boekjaar 2015

7.7

De impact van de financiële risico’s op de (beleids)
dekkingsgraad wordt beschreven in de hoofdstuk 8.
In 2015 hebben de volgende incidenten conform
de incidentenregeling plaatsgevonden:
• Melding start-/stopbrieven: 239 startbrieven
en 10 stopbrieven niet tijdig verstuurd.
Na constatering zijn deze start- en stopbrieven
alsnog verstuurd. Maatregelen zijn genomen
om herhaling te voorkomen.
• Deelnemersbestand vanuit SAP per abuis naar
een verkeerde werkgever gestuurd (datalek).
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft melding naar AFM plaatsgehad.
Beheersmaatregelen zijn genomen om herhaling
te voorkomen.
Deze incidenten zijn beschreven in paragraaf 6.9
en hadden geen financiële schade tot gevolg.

Toelichting in jaarrekening

7.8

Een uitgebreide toelichting over het beleid van het
beheersen van de fondsrisico’s is in de jaarrekening
opgenomen in onderdeel ’Risicobeheer en derivaten’.
Bij dit onderdeel staat een overzicht van de omvang
van financiële risico’s voor het fonds. Een aantal van
die risico’s (zoals valutarisico en renterisico) wordt
in de jaarrekening uitgebreid behandeld.
Het risicomanagement van het fonds bevat ook,
zoals reeds aangegeven, immateriële risico’s
(bijvoorbeeld communicatie- en integriteitsrisico).
Die risico’s zijn lastig tot niet te kwantificeren en
niet apart gespecificeerd in de jaarrekening.
Omgekeerd zijn alle risico’s die genoemd worden
in de jaarrekening onderdeel van het risicomanagement van het fonds.
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7.9

Financieel crisisplan
Het fonds heeft een financieel crisisplan opgesteld.
Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving
van maatregelen die het bestuur op korte termijn
effectief zou kunnen inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel beweegt
richting kritische waarden waardoor het realiseren
van de doelstelling van het fonds in gevaar komt.
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 tijdens een 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.
Het financieel crisisplan van het fonds bevat
de volgende onderdelen:
• Wanneer is er naar de mening van het
Pensioenfonds sprake van een crisis;
• Welke maatregelen heeft het Pensioenfonds
ter beschikking in geval van een crisis;
• Tot welke kortingsgrenzen leiden de maatregelen
van het Pensioenfonds;
• 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.
Het financieel crisisplan is opgenomen in de ABTN
en te raadplegen via de website van het fonds.
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8
8.1

Financieel beleid
Beleidsdekkingsgraad, actuele
dekkingsgraad en solvabiliteit
De actuaris heeft de financiële positie van het fonds
conform de wettelijke solvabiliteitstoets beoordeeld.
Hieruit komt naar voren dat voor het fonds sprake is
van een situatie van een reservetekort.
De reservepositie van het fonds is gedaald van
€ 77.913.000 ultimo 2014 tot € 7.835.000 ultimo 2015.
Per 31 december 2015 was geen sprake van een
dekkingstekort, maar wel van een reservetekort.
Dit betekent dat het eigen vermogen van het fonds
minder is dan het vereist eigen vermogen en meer
dan het minimaal vereist eigen vermogen.
De actuele dekkingsgraad, uitgedrukt in een
percentage van het totaal van de activa verminderd
met de schulden en overlopende passiva ten opzicht
van de voorziening pensioenverplichtingen, is ultimo
het boekjaar gedaald van 112,0% naar 101,1%.
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van
de actuele dekkingsgraden over 12 maanden) is
in 2015 gedaald van 111,7% naar 105,3%.

8.2

Premiebeleid
8.2.1 Kostendekkende premie

Een pensioenfonds moet in principe voor de
jaarlijkse pensioenopbouw een kostendekkende
premie berekenen. De kostendekkende premie wordt
berekend op basis van de rentetermijnstructuur per
31 december voorafgaand aan het boekjaar.
De ontvangen premie was in 2015 lager dan de
kostendekkende premie. Dat betekent dat het fonds
in 2015 niet voldoende premie heeft ontvangen en
dat deze dus niet kostendekkend is. Het verschil
in 2015 op basis van marktrente was € 9.068.000
negatief. De belangrijkste oorzaak is de sterk
gedaalde rente.
De opslag in de kostendekkende premie bestaat
uit de gemaakte kosten in het boekjaar minus de
vrijgevallen excassokosten door de pensioen

uitkeringen. De uitvoeringskosten bedroegen in
2015 € 3.349.000. Dit is inclusief een nagekomen
factuur van de pensioenuitvoerder over het jaar
2014 van € 199.000. De totale uitvoeringskosten zijn
hiermee nagenoeg gelijk aan de uitvoeringskosten
in 2014. De opslag in de kostendekkende premie voor
uitvoeringskosten kwam uit op € 2.868.000.

8.2.2 Gedempte kostendekkende premie

Het fonds heeft voor de berekening van de premie
gekozen voor de methode van premiedemping op
basis van verwacht fondsrendement. Dit betekent
dat de beoordeling van de kostendekkendheid
van de premie plaatsvindt door vergelijking van
de gedempte kostendekkende premie met de
afgedragen premie en niet op basis van de (zuivere)
kostendekkende premie.
De gedempte kostendekkende premie bestaat
uit vier componenten:
• De inkooppremie voor pensioenopbouw
• Een opslag voor de uitvoeringskosten
• Een opslag voor solvabiliteit waarmee de
dekkingsgraad op peil moet blijven
• Een opslag voor de voorwaardelijke
toeslagverlening.
In afwijking van de kostendekkende premie wordt
de gedempte kostendekkende premie niet berekend
op de marktrente maar op het verwachte fondsrendement. Het fonds heeft daarvoor de rente
per 31 oktober 2014 gebruikt. Op basis van het
beleggingsbeleid van het fonds is het verwachte
fondsrendement op 4,6% per jaar vastgesteld.
Deze rentevoet geldt voor vijf jaar, van 1 januari
2015 tot en met 31 december 2019.
De opslag voor de voorwaardelijke toeslagverlening
is een saldopost. De totale gedempte kostendekkende
premie wordt berekend op basis van een rekenrente
van 2,5% per jaar, zonder toepassing van de opslag
voor solvabiliteit. In 2015 geldt een gedempte kosten
dekkende premie van € 29.805.000. De premiemarge
ten opzichte van de afgedragen premie is daarmee
negatief. Een positieve premiemarge zou zijn
toegevoegd aan een bestemde premiereserve.
Deze blijft buiten beschouwing bij de berekening
van de dekkingsgraad. De bestemde premiereserve is
beschikbaar indien in enig jaar de gedempte kosten
dekkende premie ontoereikend is.
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De negatieve premiemarge in 2015 lijkt te duiden
op een premiekorting. De belangrijkste oorzaak
hiervan is de fors gestegen opslag in de premie
voor uitvoeringskosten . Een dergelijke stijging
werd ten tijde van de vaststelling van de premie,
in het najaar van 2014, niet voorzien. Er is niet doel
bewust een te lage premie in rekening gebracht.
Bovendien is de vergelijking tussen de feitelijke
premie en de gedempte kostendekkende premie
voor het jaar 2015 niet zuiver, aangezien in de
feitelijke premie ook correcties met betrekking
tot andere boekjaren zijn verwerkt. Verder geldt
dat bij de vaststelling van de gehanteerde rekenrente van 2,5% per jaar nog geen rekening is
gehouden met het zogenoemde ‘ingroeipad’
ten aanzien van de verwachte inflatie.
Daardoor is de gedempte kostendekkende premie
hoger dan het minimum volgt de wet- en regel
geving. Vanwege deze aspecten is er formeel
geen sprake geweest van premiekorting in 2015.
De certificerend actuaris van het fonds heeft
aangegeven voor de beoordeling van de kosten
dekkendheid van de premie over 2015 zich in de
uitleg te kunnen vinden en heeft geen voorbehoud
gemaakt over de kostendekkende premie en er
geen sprake is van premiekorting.

Technische Voorziening voor
risico Pensioenfonds

8.3

De Technische Voorziening (voorziening pensioenverplichtingen) is op basis van het pensioenreglement
versie 17 september 2015, door het Pensioenfonds
vastgesteld en gecontroleerd door de actuaris Triple
A Risk Finance Certification B.V. met inachtneming
van de bepalingen in de Pensioenwet en het Besluit
financieel toetsingskader pensioenfondsen.
De actuariële verklaring over de voorziening
pensioenverplichtingen en het oordeel omtrent de
toereikendheid van de middelen voor de dekking
van de over het verleden reglementair toegezegde
aanspraken zijn in dit verslag opgenomen.
De Technische Voorziening is in 2015 gestegen van
€ 647.822.000 naar € 718.278.000. De voornaamste
redenen van deze stijging zijn het vervallen van de
3 maands middeling van de RTS per 1 januari 2015 en
de aanpassing van de UFR methodiek per 15 juli 2015.

Ontwikkeling van de actuele
dekkingsgraad in het verslagjaar

8.4

In het jaar 2015 heeft de actuele dekkingsgraad zich,
naar de bijdrage van de diverse elementen, als volgt
ontwikkeld:

2015

2014

112,0%

109,8%

-0,7%

0,4%

Uitkering

0,2%

0,3%

Toeslagen

0,0%

0,0%

Rentetermijnstructuur

-8,2%

-21

Overig resultaat beleggingen

-2,6%

-28,6%

Overige oorzaken

0,4%

-6,1%

101,1%

112,0%

Dekkingsgraad per 1 januari
Premie

Dekkingsgraad per 31 december 2015
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8.5

Ontwikkeling van de
rentetermijnstructuur
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van
de verschillende rentetermijnstructuren in het jaar
2015 opgenomen. Hierin is duidelijk zichtbaar dat
de nieuw vastgestelde UFR na een looptijd van
20 jaar fors lager ligt (licht blauwe lijn versus de
paarse en oranje lijnen). De marktrente (RTS) is voor
de looptijden tot circa 40 jaar gestegen. Voor de
langere looptijden is de rente nagenoeg onveranderd
ten opzichte van eind 2014.

Ontwikkeling rente termijn structuren
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117

-0,5%
RTS 31/12/2014
UFR 31/12/2014 (incl. 3 maands middeling)
nUFR 31/12/2015

8.6

Toeslagbeleid en toeslagambitie
De toeslagverlening (ook wel toeslag of indexatie
genoemd) en mate van toeslagverlening hangt af
van de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN.
Het gevoerde toeslagbeleid is een beleidsmaatregel
van het bestuur. Het bestuur heeft de mogelijkheid
om hiervan af te wijken, binnen de kaders van de
geldende wet- en regelgeving.

RTS 31/12/2015
UFR 31/12/2014 (excl. 3 maands middeling)

Tot 1 januari 2015 hanteerde het fonds het beleid
dat bij een (actuele) dekkingsgraad tussen 104,8%
(de minimaal vereiste dekkingsgraad) en 114,2%
(de vereiste dekkingsgraad) gedeeltelijk toeslag kon
worden verleend. Vanaf een dekkingsgraad gelijk aan
de vereiste dekkingsgraad (na de aanpassing van het
beleggingsbeleid medio 2015 115,8%), kon volledige
toeslag worden verleend. Onder het nFTK worden
strengere voorwaarden gesteld aan het verlenen
van toeslagen op pensioenaanspraken en pensioenrechten. Toeslagverlening mag alleen indien de
toeslag toekomstbestendig is.
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Het fonds mag alleen de pensioenen verhogen indien
de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Bij een
beleidsdekkingsgraad vanaf 110%, kan een reguliere
toeslag worden verleend. Voorwaarde is dat de
reguliere toeslagverlening toekomstbestendig is.
Dit betekent dat bij de bepaling van de mate van
toeslagverlening de omvang van het vereist eigen
vermogen boven de toeslagdrempel van 110%
(de toeslagruimte) zodanig dat hieruit naar verwachting naar de toekomst toe een permanente
toeslagverlening van diezelfde hoogte zou kunnen
worden gefinancierd. Bij een verwacht gemiddelde
volledige toeslagverlening van 2% per jaar betekent
dit, dat de volledige maatstaf mag worden toegekend
bij een dekkingsgraad van naar schatting 125,7%.
De beoogde toeslag (prijsinflatie) per 1 januari 2016
bedraagt 0,39%. De beleidsdekkingsgraad voor
Bpf HiBiN is per eind 2015 105,4%. Daar deze lager
ligt dan het minimum niveau van 110% is het niet
toegestaan om toeslag te verlenen.

↓

8.7

Gevolg is dat de pensioenrechten en -aanspraken
van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
vanaf 2009 11,1% achter blijven bij de ambitie van
Bpf HiBiN. In 2008 heeft voor het laatst toeslagverlening plaatsgevonden. Ook de voorwaardelijke
toeslag voor actieve deelnemers (werkenden), die tot
1 januari 2015 gebaseerd was op de loonindex van de
bedrijfstak en sinds 1 januari 2015 gebaseerd is op de
prijsinflatie, kon vanaf 2008 niet toegekend worden.
Deze bleef daarmee vanaf 2008 7,3% achter op de
ambitie. In 2007 heeft voor deze groep voor het laatst
indexatie plaatsgevonden. Indien er in de toekomst
sprake is van eventuele inhaalindexatie, wordt er op
individuele basis gekeken wat de achterstand is.
Met het oog op de huidige beleidsdekkingsgraad,
is het de verwachting dat de komende jaren slechts
beperkte toeslagverlening op de pensioenaanspraken
en pensioenrechten kan plaatsvinden.

Beleggingen

2015 was een behoorlijk wisselvallig en bij vlagen turbulent beleggingsjaar.
Zoals verwacht trok de economische groei in de meeste ontwikkelde landen
licht aan. Opkomende landen hadden juist te maken met een groeivertraging. Uiteenlopend monetair beleid, de steeds verder dalende olieprijs en
een oplaaiende crisis in de eurozone in de eerste helft van het jaar waren
belangrijke thema’s. Samen met geopolitieke problemen zorgde dit voor
een onrustig marktbeeld.
Op de financiële markten was 2015 een jaar om snel
te vergeten. Het afwisselende sentiment zorgde
voor een wisselvallig koersverloop. Tot de zomer was
het beeld redelijk gunstig, maar daarna zorgden de
dalende olieprijs, de onrust rondom opkomende
landen, en de onzekerheid over de uitblijvende renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank voor
een forse correctie.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de
ontwikkelingen op de financiële markten verwijzen
wij naar bijlage 2.

Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld
op basis van een Asset Liability Management (ALM)
studie. Een ALM studie heeft als doel om pensioenfondsen inzicht te geven in de gevolgen van beleidskeuzes. Het bestuur beschikt hierbij over de volgende
sturingsinstrumenten:
• Premiebeleid;
• Toeslagbeleid;
• Beleggingsbeleid.
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In het kader van het nieuw Financieel Toetsingskader
heeft het fonds een nieuwe ALM studie uit laten
voeren. De vastgestelde risicobereidheid is hierbij als
input meegenomen. De resultaten lieten zien dat het
beleid niet significant aangepast hoefde te worden.
Wel heeft het bestuur besloten het renterisico ten
opzichte van de verplichtingen iets te vergroten en
de rente afdekking op marktwaarde in stappen te
verlagen van 64% naar 50%. Dit vanwege de zeer
lage rentestanden en het opwaartse potentieel
indien het risico minder wordt afgedekt en de rente
weer zal gaan stijgen. Het bestuur heeft hierbij getoetst of binnen de (wettelijke) kaders gebleven werd,
zoals in paragraaf 5.3.2 beschreven. Er is bij deze
wijziging geen gebruik gemaakt van de eenmalige
mogelijkheid die het nFTK bood het risicoprofiel te
verhogen.

Strategisch beleggingsbeleid

Matching en returnportefeuille
De beleggingsportefeuille van Bpf HiBiN is
opgedeeld in een matchingportefeuille en een
returnportefeuille. Met de matchingportefeuille
wordt getracht zoveel mogelijk de ontwikkeling
van de nominale verplichtingen te volgen.
Met de return-portefeuille wordt getracht extra
rendement te behalen voor het kunnen voldoen
aan de indexatie-ambitie.
De invulling van de beleggingsportefeuille in
2015 is, rekening houdend met de gematigde
economische vooruitzichten, in onderstaande
tabel weergegeven.

Strategische
weging

Bandbreedte

Invulling

Matchingportefeuille

55%

Geen

Staatsobligaties met een AAA
rating en rentederivaten,
particuliere hypotheken en
euro bedrijfsobligaties

Returnportefeuille

45%

Geen

Zakelijke waarden,
vastrentende waarden
en alternatieve beleggingen
(Vastgoed en Hypotheken)

Rente afdekking*)

50%

5%

Matchingportefeuille

Valuta afdekking ESG aandelenportefeuille: USD,
GBP en JPY

100%

5%

3 maands
Valutatermijncontracten

Valuta afdekking staatsobligaties opkomende
landen hard currency

100%

Binnen het fonds

*) Vanaf 1 juli 2015. Tot 1 juli 2015 bedroeg de rente afdekking 64%

JAARVERSLAG 2015 60

Derivaten

Bpf HiBiN belegt binnen zowel de matching- als de
returnportefeuille in derivaten. Dit zijn producten
die hun waarde ontlenen aan een ander, onderliggend, product. Bpf HiBiN gebruikt derivaten alleen
om risico’s te reduceren en te beheersen. Zo wordt
het renterisico ten opzichte van de verplichtingen
op marktwaarde gereduceerd met onder andere
renteswaps en wordt het valutarisico afgedekt
met valutatermijncontracten.

Renterisico

Bpf HiBiN heeft de renteafdekking gerealiseerd door
een vrijwel identiek looptijdprofiel als dat van de
verplichtingen te simuleren. Er wordt gebruik
gemaakt van fysieke (zero coupon) obligaties en

Matchingportefeuille
Staatsobligaties met een AAA rating
en rentederivaten

diverse renteswaps. Door het gebruik van deze
renteswaps kan met aanzienlijk minder geïnvesteerd
vermogen toch een 50% afdekking van het volume
van de technische voorzieningen plaatsvinden.
Dit is het gevolg van het feit dat er binnen renteswaps impliciet kortlopend geld wordt geleend en
in langlopend papier wordt belegd. Door het gebruik
van deze techniek is het mogelijk geweest om ook
een relatief grote returnportefeuille aan te houden.

Matchingportefeuille

De matchingportefeuille, 55% van de totale
portefeuille, is in 2015 als volgt ingericht:

Strategische
weging
45%

Invulling

Manager

Passief, discretionair

Lombard Odier

Investment grade Europese
bedrijfsobligaties

7%

Actief, beleggingsfonds

Standard Life
Investments

Particuliere hypotheken

3%

Actief,
beleggingsfonds

Achmea Real
Estate & Finance

Totaal matchingportefeuille

55%

Het bestuur heeft besloten de particuliere
hypotheken en ’investment grade’ Europese
bedrijfsobligaties onderdeel te laten zijn van
de matchingportefeuille in plaats van de returnportefeuille zoals dat in afgelopen jaren het
geval was. Beide categorieën kenmerken zich
als categorieën met een rentegevoeligheid die
kunnen dienen ter afdekking van het renterisico
ten opzichte van de nominale verplichtingen.
Daarnaast is de allocatie naar particuliere
hypotheken verhoogd in verband met de
langere termijn positieve vooruitzichten.
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Returnportefeuille

De returnportefeuille, 45% van de totale portefeuille,
is in 2015 als volgt ingericht:

Returnportefeuille

Strategische
weging

Invulling

Manager

Passief, discretionair

Lombard Odier

Actief, beleggingsfonds

Aberdeen

Aandelen
Aandelen wereldwijd ontwikkelde
en opkomende landen*)

28,5%

Aandelen wereldwijd opkomende landen*)

1,5%

Totaal aandelen

30%

Hoogrenderende vastrentende waarden
Euro High Yield obligaties

2%

Actief, beleggingsfonds

Blue Bay

Emerging Market Debt Hard Currency

4%

Actief, beleggingsfonds

Pictet

Emerging Market Debt Local Currency

2%

Actief, beleggingsfonds

Ashmore

Zakelijke Hypotheken

2%

Actief, beleggingsfonds

Achmea Real Estate
& Finance

Actief beleggingsfonds

Unibail Rodamco

Totaal hoogrenderende
vastrentende waarden

10%

Alternatieve beleggingen
Vastgoed internationaal beursgenoteerd

2,5%

Vastgoed Nederland niet-beursgenoteerd

1,75%

Actief, beleggingsfondsen

Syntrus Achmea
Real Estate & Finance

Vastgoed Internationaal niet-berusgenoteerd

0,75%

Actief, beleggingsfondsen

Syntrus Achmea
Real Estate & Finance

Totaal Alternatieve Beleggingen
Totaal returnportefeuille

5%
45%

*) Het strategische belang in opkomende landen bedraagt 5,25% van de totale aandelenportefeuille en wordt
door Lombard Odier en Aberdeen ingevuld
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Samenstelling belegd vermogen

De totale waarde van de beleggingsportefeuille
(exclusief derivaten) bedroeg eind 2015 € 723.099.000
ten opzichte van € 712.328.000 miljoen eind 2014.
Het beleggingsrendement over 2015 was licht
negatief. Over 2015 is een rendement behaald
van -1,9%.

Beleggingsrendementen

Beleggingsresultaten

In onderstaande tabel worden de beleggingsrendementen van de portefeuille (inclusief derivaten) en de
benchmark over de jaren 2014 en 2015 weergegeven.

Portefeuille
2015

Benchmark
2015

Portefeuille
2014

Benchmark
2014

Totale portefeuille

-1,9%

-2,0%

27,5%

28,5%

Matchingportefeuille

-5,7%

-5,2%

50,9%

50,9%

Returnportefeuille

0,3%

0,7%

7,7%

8,5%

Staatsobligaties en rentederivaten

-7,6%

-7,6%

51,3%

51,3%

Euro bedrijfsobligaties

-0,6%

-0,7%

8,1%

8,2%

3,7%

0,7%

8,1%

5,7%

-0,4%

0,4%

12,2%

12,3%

Aandelen wereldwijd ontwikkelde landen
(ESG fundamenteel)

7,5%

10,4%

13,7%

13,7%

• Aandelen wereldwijd opkomende landen
(actief)
• Aandelen wereldwijd opkomende landen
(passief)

-4,3%

-5,2%

12,4%

11,4%

11,1%

11,4%

Vastrentende waarden

-2,1%

-2,7%

n/a*)

n/a

Euro High Yield obligaties

2,0%

0,9%

2,6%

4,6%

Emerging Market Debt Hard Currency

1,2%

0,7%

8,0%

7,1%

Emerging Market Debt Local Currency

-16,9%

-15,6%

-6,2%

-6,4%

3,8%

0,6%

4,8%

2,3%

Vastgoed beursgenoteerd

12,6%

15,2%

17,9%

17,5%

Vastgoed Nederland niet-beursgenoteerd
• Woningen
• Winkels
• Kantoren
• Zorgvastgoed
• Industrie

8,2%
4,3%
-4,0%
0,0%
8,0%

8,2%
4,3%
-4,0%
0,0%
8,0%

4,1%
1,3%
-2,0%
1,3%
-1,7%

5,2%
2,0%
3,3%
1,3%
8,2%

Vastgoed Internationaal niet-beursgenoteerd
• Europa
• Amerika
• Azië

8,8%
21,1%
6,1%

8,8%
21,1%
6,1%

5,1%
27,6%
17,6%

8,9%
12,0%
3,3%

Totaal Vastgoed

7,6%

8,5%

5,6%

5,2%

Uitsplitsing matchingportefeuille

Particuliere Hypotheken
Uitsplitsing returnportefeuille
Aandelen

Zakelijke Hypotheken
Alternatieve beleggingen

*) Over 2014 gold een andere indeling van de rendementsberekening,
waardoor het rendement op dit niveau niet is berekend.
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Het rendement van -1,9% werd voornamelijk
veroorzaakt door de gestegen rente. Een stijging van
de rente zorgt namelijk voor een negatief rendement
op de matchingportefeuille. Daarnaast hadden de
beleggingen in aandelen en obligaties in lokale valuta
uit opkomende landen een moeilijk jaar en lieten een
negatief rendement zien. Het beleggingsrendement
van -1,9% was nagenoeg gelijk aan het rendement
van de bechmark, welke -2,0% rendeerde.

Normaliter staat er tegenover een daling of stijging
van de voorziening pensioenverplichtingen dus ook
een daling of stijging van de matchingportefeuille.
Echter, doordat de UFR-methodiek tweemaal is
gewijzigd gaat deze stelregel dit jaar niet op.
De pensioenverplichtingen zijn gestegen, terwijl
de waarde van de matchingportefeuille is gedaald.
De dekkingsgraad is als gevolg hiervan gedaald.

Ontwikkeling Matchingportefeuille

Binnen de returnportefeuille liepen de rendementen
op de verschillende beleggingscategorieën fors uiteen. De vastgoed- en hypothekenbeleggingen lieten
mooie positieve rendementen zien. Vooral aandelen
en obligaties van opkomende landen lieten (fors)
negatieve rendementen zien door de sterke daling
van de grondstoffenprijzen en de stijging van de
waarde van de Amerikaanse dollar. Doordat het
valutarisico van de belangrijkste valuta’s binnen
aandelen ontwikkelde landen voor 100% wordt
afgedekt, is het rendement op deze categorie positief.
Voor een meer uitgebreide toelichting op de
rendementen verwijzen wij naar bijlage 2.

Het rendement op de matchingportefeuille van
-5,7% moet gerelateerd worden aan de verandering
van de marktwaarde van de voorziening pensioen
verplichtingen. De rente die moet worden gebruikt
voor de waardebepaling van de voorziening pensioen
verplichtingen wordt bepaald door De Nederlandsche
Bank. Deze rente wordt de Ultimate Forward Rate
genoemd.
De Ultimate Forward Rate is een risicovrije rekenrente
die voor looptijden van 20 jaar en langer gehanteerd
wordt. De rekenrente na 20 jaar beweegt zich vanaf
20 jaar in een daarna volgende periode van 40 jaar
richting een lange termijn niveau, welk niveau
vanaf 15 juli 2015 wordt bepaald door de gemiddelde
20-jaarsrente van de afgelopen 10 jaar.
Per 31 december 2015 is deze (na 60 jaar) te bereiken
rente 3,2%. Voor looptijden korter dan 20 jaar wordt
de daadwerkelijke marktrente gehanteerd. Als de
rente stijgt, daalt de omvang van de voorziening
pensioenverplichtingen en andersom geldt dat
ook. De omvang van de voorziening pensioenverplichtingen is in 2015 gestegen van € 647,8 mln
naar € 718,3 mln. Deze stijging wordt naast de
nieuwe opbouw van pensioenaanspraken
veroorzaakt door het vervallen van de drie maands
middeling van de rente per 1 januari 2015 en de
aanpassing van de Ultimate Forward Rate methodiek
per 15 juli 2015. De lange rente is per saldo over
2015 licht gestegen, waardoor de waarde van de
voorziening pensioenverplichtingen als gevolg
van deze rentestijging is gedaald.

Ontwikkeling Returnportefeuille

Rendement ten opzichte van de benchmark
Zowel het rendement van de matchingportefeuille
als het rendement van de returnportefeuille blijven
achter bij de benchmark. Het fonds heeft wel kunnen
profiteren van gemiddeld een lagere weging naar de
matchingportefeuille ten opzichte van de strategie
van 55%. De lager dan gewenste weging naar vastgoed heeft negatief bijgedragen aan het rendement
ten opzichte van de benchmark.

Met de matchingportefeuille wordt getracht
zoveel mogelijk de ontwikkeling van de voorziening
pensioenverplichtingen te volgen. Het bestuur
heeft in 2015 besloten het renterisico tussen de
voorziening van de pensioenverplichtingen en
de beleggingen in de matchingportefeuille voor
64% op elkaar af te stemmen (af te dekken).
Dit doet Bpf HiBiN door de looptijd van de
beleggingen in de matchingportefeuille voor 64%,
en per 1 juli 2015 voor 50%, in overeenstemming te
brengen met de looptijd van de verplichtingen.
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Beleggingsbeginselen (Investment beliefs)

Investment beliefs beschrijven op een heldere en
beknopte wijze de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid. De investment beliefs, ook wel beleggingsbeginselen, 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. Bpf HiBiN hanteert
de volgende beleggingsbeginselen, welke nader zijn
uitgewerkt in het beleggingsplan en ABTN van het
fonds:
• Bpf HiBiN is een lange termijn belegger;
• Bpf HiBiN is kostenbewust;
• Bpf HiBiN belegt alleen in categorieën en
strategieën die het op hoofdlijnen begrijpt;
• Bpf HiBiN belegt maatschappelijk verantwoord;
• Risico vereist een extra rendement.

Prudent Person

Met de invoering van het nieuwe FTK per 2015 is
expliciet in de regelgeving opgenomen dat het fonds
onderbouwt dat het strategisch beleggingsbeleid en
het beleggingsplan passen binnen de prudent person
regels.
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
met betrekking tot 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 herbeoordeeld.
• Transparantie over het beleggingsbeleid naar
belanghebbenden van het fonds komt tot
uitdrukking in de verklaring inzake beleggingsbeginselen.
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De belangrijkste uitgangspunten voor toepassing
van het prudent beginsel zijn vastgelegd in weten regelgeving. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van deze onderbouwing.

Regelgeving
Artikel 135 Pensioenwet

• Bpf HiBiN heeft als doelstelling een nominaal pensioen uit te keren en wil secundair
koopkracht behouden. In de ALM-studie is als uitgangspunt genomen dat om beide
doelstellingen te bereiken, het pensioenfonds risico moet nemen, maar het risico
moet gematigd zijn om de kans op het korten van pensioenaanspraken van deelnemers
beperkt te houden. De verplichtingen vormen op deze manier het uitgangspunt voor
het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsbeleid is dan ook vastgesteld in
het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden;
• het niet beleggen in de bijdragende ondernemingen is niet van toepassing voor het fonds;
• conform de ABTN en de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging vindt de waardering van
de beleggingen grotendeels op marktwaarde plaats conform Level 1 (prijzen in actieve
markten voor gelijke instrumenten) en Level 2 (prijzen in actieve markten voor soort
gelijke activa of verplichtingen of waarderingstechnieken waarbij inputfactoren zijn
gebaseerd op observeerbare marktdata) waarderingen. Slechts 7,5% van de beleggingen
vallen onder de categorie level 3 (beleggingen die gewaardeerd worden met modellen
waarvan tenminste een input niet direct observeerbaar is in de markt). Van laatst
genoemde categorie beleggingen worden de naleving van de vastgelegde processen
gecontroleerd middels accountantsverslagen van de betrokken beleggingsfondsen
en de ISAE3402-verklaringen van de betrokken beheerorganisaties.
• in de jaarrekening wordt gerapporteerd hoe het fonds uitvoering geeft
aan het maatschappelijk verantwoord beleggen.

Artikel 13 en 13a besluit FTK

• Het fonds belegt hoofdzakelijk in zeer liquide beleggingsproducten. Bovendien is
Bpf HiBiN een relatief jong fonds, waardoor de premie-instroom groter is dan de
pensioenuitkeringen. De grootste liquiditeitsbehoefte komt voort uit derivaten
contracten. Er is in dit kader sprake van dagelijks onderpandbeheer.
• alle beleggingen vinden plaats op gereglementeerde markten;
• het fonds heeft het beleggingsbeleid (’beleggingscyclus’) gedetailleerd beschreven
en vastgelegd in het beleggingsplan en de ABTN. Daarnaast zijn restricties vastgelegd
in de vermogensbeheercontracten, beleggingsrichtlijnen en de prospectussen van
de beleggingsfondsen;
• de portefeuille is gespreid over beleggingscategorieën, regio’s, landen en sectoren.
De monitoring van o.a. restricties t.a.v. concentratie-, kredietrisico’s en securities
lending vindt plaats via verschillende (risico-) rapportages.
• Bpf HiBiN heeft in haar ABTN en in het beleggingsplan vastgelegd dat derivaten
slechts gebruikt mogen worden om de risicograad van de beleggingen te verlagen
en de portefeuille op een meer efficiënte wijze te beheren.

Beheerste en integere
bedrijfsvoering
(artikel 143 Pensioenwet)

• het fonds beschikt ten aanzien van de beleggingscyclus over een duidelijke,
volledige en transparante organisatiestructuur;

Regels uitbesteding
(artikel 34 Pensioenwet)

• het fonds beschikt over een uitbestedingsbeleid dat mede richtlijnen ten aanzien
van de selectie en evaluatie van vermogensbeheerders bevat;

• het bestuur belegt alleen in beleggingsobjecten / fondsen die zij begrijpt en doorziet,
waarvan de risico’s adequaat beheersbaar zijn en die passen bij de risicohouding en
verplichtingen van het fonds.

• het fonds borgt dat de mandaten en richtlijnen van de vermogensbeheerders
aansluiten op het strategische beleggingsplan en het beleggingsbeleid, onder meer
door het vooraf en tussentijds beoordelen van contracten, mandaten en richtlijnen.
Verbod op langlopende
leningen en garantstelling
(artikel 136 Pensioenwet)

• Bpf HiBiN heeft dergelijke leningen en garantstelling niet in de beleggingsportefeuille.
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Maatschappelijk verantwoord beleggen
Beleid Bpf HiBiN
Het fonds belegt duurzaam volgens de principes
die zijn vastgelegd in de internationale Principles
for Responsible Investments (PRI) van de Verenigde
Naties, in combinatie met criteria die gelden
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,
de zogenaamde ESG thema’s. ESG staat voor
Environment, Social en Governance.
Het fonds stelt zich ten doel doordacht en verantwoord keuzes te maken bij het beleggen. Dat wordt
onder andere aantoonbaar door daadwerkelijk
gebruik te maken van het Bpf HiBiN-stemrecht in
aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven
waarin belegd wordt. Bij uitvoering van en advies
over het stembeleid, maakt Bpf HiBiN gebruik van de
diensten van Institutional Shareholder Services (ISS).
Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingenbeleid. Zo worden bedrijven die actief zijn in productie en distributie van controversiële wapens en/of
betrokken zijn bij controverses rondom kinderarbeid
uitgesloten. Ook zijn bedrijven uitgesloten die op
diverse ’exclusion lists’, bijvoorbeeld de ’blacklist’
van het Noors staatspensioenfonds staan vermeld.
De uiteindelijke ESG score is een gewogen
gemiddelde van E (milieu, 30%), S (sociaal, 40%)
en G (governance, 30%) factoren.
Wet- en regelgeving
Sinds 2013 moeten pensioenfondsen investeringen
vermijden in bedrijven die te maken hebben met de
productie, verkoop of distributie van clustermunitie,
maar ook in beleggingsinstellingen en indexen waar
clustermunitie-ondernemingen voor meer dan
5% deel van uitmaken. Ook dienen fondsen
investeringen te vermijden wanneer sprake is
plaatsing van een onderneming op een zwarte
lijst of van sanctiemaatregelen, zoals tegen
Rusland en Syrië.
Bpf HiBiN heeft haar beleggingen getoetst aan
bovenstaande wet- en regelgeving en bevestigd
gekregen van haar vermogensbeheerders dat zij
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving,
waaronder de sanctiewet.

1) Uitsluiting van bedrijven die:
• Principes (10) van UN Global Compact schenden;
• Controversiële wapens produceren;
• Tabak produceren;
• Niet voldoen aan een aantal governance criteria.
2) en steeds zoveel mogelijk van het stemrecht
gebruik te maken.

Z-score en performancetoets

8.8

Bpf HiBiN is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer de beleggingsperformance
van het pensioenfonds ontoereikend is, moet het
pensioenfonds vrijstelling verlenen van de verplichtstelling wanneer een onderneming daarom verzoekt.
Hiervoor wordt het feitelijke beleggingsrendement
vergeleken met het rendement van een door het
pensioenfonds vastgestelde normportefeuille.
Dit wordt gedaan door jaarlijks de Z-score van
het pensioenfonds te bepalen. Hierbij wordt het
rendement (de performance) van het pensioenfonds
met het rendement van de benchmark vergeleken,
en het verschil gedeeld door een factor die afhankelijk is van de samenstelling van het belegde vermogen
(de verhouding obligaties/aandelen). Vervolgens
worden de Z-scores over een periode van 5 jaar
samengevat in een performancetoets. Indien de
uitkomst van de performancetoets plus een vastgesteld percentage van 1,28% negatief is dan, heeft
een aangesloten onderneming de mogelijkheid om
vrijstelling van verplichte deelneming in het fonds
te verkrijgen. De pensioenregeling moet wel gelijkwaardig zijn aan die van Bpf HiBiN. Meer informatie
over de berekening van de Z-score en de performancetoets is te vinden in het Vrijstellings- en Boetebesluit
Wet Bpf 2000.
De uitkomsten van de Z-score en de Performancetoets
over 2015 zijn 0,00% (Z score) respectievelijk 2,33%
(performancetoets). Ondernemingen kunnen dus
niet verzoeken om vrijstelling op basis van de
performancetoets.

Eind 2015 heeft het bestuur besloten haar ESG beleid
ook van toepassing te laten zijn op de portefeuille
aandelen opkomende landen. Na een uitgebreid
evaluatie- en selectietraject is daarom besloten om
de gehele aandelenportefeuille met de volgende
ESG criteria te beleggen:
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Actuariële paragraaf
Actuariële analyse

De actuariële analyse van het saldo van baten en
lasten kan als volgt worden weergegeven:

Onderdeel
Beleggingsopbrengsten
Premie

Resultaat (x € 1.000)
-/- € 67.684
-/- € 4.590

Waardeoverdrachten

-/- € 380

Kosten

-/- € 199

Uitkeringen

-/- € 175

Sterfte

€ 811

Arbeidsongeschiktheid

€ 1.310

Overige kanssystemen

€ 306

Toeslagverlening
Overige incidentele mutaties

€0
-/- € 163

Andere oorzaken
Totaal

Rol en bevindingen van
de certificerend actuaris

De certificerend actuaris heeft de opdracht
om vast te stellen dat het fonds voldoet aan de
vereisten van artikel 126 tot en met 140 Pensioenwet.
De belangrijkste aanbevelingen die door de
certificerend actuaris zijn gerapporteerd betreffen:
• Indien van toepassing, het actualiseren van
de overlevingsgrondslagen (Prognosetafel) en
nagaan of de ervaringssterfte nog passend is;
• Het proces voor het vaststellen van de beleids
dekkingsgraad en de reële dekkingsgraad
formaliseren in de ABTN;
• Het opnemen van het ratingbeleid aangaande
de beleggingen in de ABTN;
• De financiële opzet, en specifiek het premiebeleid,  
evalueren en indien nodig aanpassen. De ex ante
rekenmethode voor de premie dient aan te sluiten
bij de ex post berekeningen;
• Een accuratere schatting maken van de uitvoerings
kosten ter dekking van de kosten in de premie;
• Het vastleggen van het proces van vaststellen van
de gedempte kostendekkende premie in de ABTN.

€ 487
-/- € 70.277

Oordeel van de certificerend actuaris
over de financiële positie

In zijn actuariële verklaring heeft de certificerend
actuaris geoordeeld dat voldaan is aan de artikelen
126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikelen 131 en 132:
• De technische voorzieningen zijn juist
en toereikend vastgesteld;
• De vermogenspositie is onvoldoende.
Het aanwezige eigen vermogen (of wel de
actuele dekkingsgraad) is lager dan het
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen;
• De beleidsdekkingsgraad is lager dan het
vereiste eigen vermogen, maar hoger dan
het minimaal vereiste eigen vermogen.
Het fonds bevindt zich in een reserve-tekort.
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Toekomstparagraaf
Gebeurtenissen na balansdatum
Financiele positie
Het fonds heeft in 2016 (vóór 1 april 2016) het
herstelplan geactualiseerd. Uitgangspunt is de
dekkingsgraad per 31 december 2015. Op grond van
dit herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen
nodig gebleken en is de verwachting dat het fonds
binnen de gekozen hersteltermijn uit herstel is.
Echter, mede als gevolg van het huidige rentebeleid
van de Europese Centrale Bank daalt de rente op de
kapitaalmarkt in 2016 verder. Een dalende rente heeft
een hogere waardering van de voorziening pensioenverplichtingen tot gevolg en daarmee een daling van
de dekkingsgraad van het fonds. Tussen ultimo 2015
en schrijven van het bestuursverslag is de rente op de
kapitaalmarkt verder gedaald en is ook de dekkingsgraad verder gedaald. Op dit moment is er sprake
van een dekkingstekort. Het is daarom niet ondenkbaar dat op grond van de haalbaarheidstoets in
2016 (uit te voeren uiterlijk 1 juli 2016) alsnog aan
vullende maatregelen, bijvoorbeeld het aanpassen
van de pensioenregeling of een premieverhoging,
noodzakelijk maakt. Het bestuur heeft de Sociale
Partners hier over geïnformeerd en uitgenodigd
voor overleg om mogelijke scenario’s en aanvullende
maatregelen te bespreken. Daarnaast is het mogelijk
dat door ontwikkelingen op de financiële markten
de pensioenaanspraken en -rechten moeten worden
verlaagd.

Traject handhaving verplichtstelling
Het fonds zal het Traject, dat zij eind 2014 is gestart,
om ten onrechte niet aangesloten werkgevers op
te sporen en aan te sluiten, in 2016 voortzetten.
De verwachte einddatum is eind 2017. In 2016 zal
de eerste groep werkgevers, waarvan de kans
het grootst is dat er niet aangesloten werkgevers
tussen zitten, volledig aangeschreven zijn. Pas na
een beoordeling van de aangeschreven werkgevers
kan duidelijkheid worden verkregen over een
eventuele aansluitingsplicht en de daarbij behorende
financiële componenten. Deze eerste fase van het
Traject – het inwinnen van informatie bij de werkgever tot en met een definitief besluit – is het meest
bewerkelijke onderdeel gebleken. Na het verwerken
van deze aanschrijvingen zal een eerste kwantificering van het risico kunnen plaatsvinden.
Naar verwachting is dit in de tweede helft van 2016.

Het bestuur kijkt in dit kader ook naar de uitgangspunten die gehanteerd zijn in 2015 bij het uitvoeren
van de ALM studie. Dit betreft voornamelijk de
verwachting van het bestuur ten aanzien van de
rente ontwikkeling. Indien nodig kan het beleggingsbeleid, binnen de wettelijke kaders, hier op worden
aangepast.

Pensioenuitvoering
In voorgaande jaren zijn reeds problemen
geconstateerd bij SAP. Deze problemen zijn
gedurende 2015 groter geworden. Dit is onder
andere gebleken uit het onderzoek van Sprenkels
& Verschuren dat gedurende eind 2015 is uitgevoerd.
Het bestuur onderzoekt op dit moment daarom de
mogelijke alternatieven, inclusief de mogelijkheid
van zelfadministratie.

Premie
Door de omvang van de uitvoeringskosten is de
kostendekkendheid van de premie sterk onder druk
komen te staan. Kostenbeheersing in 2016 is daarom
een aandachtspunt voor het bestuur. Verder zal
mede in het kader van evenwichtigheid onderzocht
worden in hoeverre de uitvoeringskosten aan de
verschillende categorieën deelnemers toegerekend
moeten worden. Op dit moment komen deze kosten
namelijk ten laste van de actieve deelnemers.

Gelijktijdig met genoemd Traject voert het fonds in
samenwerking met Syntrus Achmea Pensioenbeheer,
eveneens in het kader van handhaving, een periodieke
gelijkwaardigheidstoets uit. Dit ten aanzien van alle
vrijgestelde werkgevers waaraan het voorschrift van
een actuariële en financiële gelijkwaardigheid is
verbonden. De periodieke gelijkwaardigheidstoets
is het gevolg van een wijziging van de regeling
van het fonds in 2015.
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Herinrichting organisatie vermogensbeheer
en beleggingsportefeuille
Op basis van de uitgebreide evaluatie van
de organisatie van het vermogensbeheer,
de beleggingsportefeuille en de kosten, heeft het
bestuur een aantal besluiten genomen welke begin
2016 zijn geïmplementeerd. Zoals u heeft kunnen
lezen, is het fiduciaire contract per 1 december 2015
reeds beëindigd. Een aantal werkzaamheden
wordt nu door het bestuursbureau en de Balans& Vermogensbeheer commissie in eigen beheer
uitgevoerd.
De algehele evaluatie van de organisatie en de
beleggingsportefeuille heeft voorts tot de volgende
besluiten geleid. Ten eerste is besloten de vastgoedportefeuille eenvoudiger in te richten. De huidige
portefeuille bestaat uit verschillende Nederlandse
en internationale niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, als ook een belegging in Unibail Rodamco.
Naast het feit dat een aantal fondsen reeds in
liquidatie is, acht het bestuur de huidige portefeuille
te versnipperd. Vanwege het illiquide karakter is het
verkopen van participaties een langdurig traject.
Naar verwachting zal verkoop van de fondsen
waarvan besloten is afscheid te nemen, in 2016 en
2017 plaatsvinden. In 2016 wordt een plan van aanpak
opgesteld voor een meer eenvoudige en efficiënte
inrichting.
Ten tweede is besloten tot een algehele evaluatie
van de aandelenportefeuille. De eerste stappen
tot vereenvoudiging zijn reeds eind 2014 gezet
door het aantal mandaten terug te brengen van
vier naar twee. De aandelenportefeuille, welke
in 2015 grotendeels discretionair werd ingevuld,
kende een ingewikkelde en bewerkelijke structuur
en relatief hoge kosten. Daarnaast was de
invulling niet voldoende passend bij de in 2015
opnieuw vastgestelde investment beliefs.
Na een uitgebreide evaluatie is besloten tot een
selectietraject, waarbij het bestuur nauw betrokken is geweest. Er is een request for information
opgesteld op basis van het uitbestedingsbeleid en
door het bestuur vastgestelde aanvullende specifieke
criteria. Een viertal partijen heeft zich gepresenteerd
aan de Balans- & Vermogensbeheer commissie,
waarna een tweetal partijen de mogelijkheid kreeg
zich te presenteren aan het bestuur. In januari 2016
heeft het bestuur besloten Northern Trust Asset
Management aan te stellen tot manager van een
tweetal ESG aandelenmandaten voor ontwikkelde
en opkomende markten. De transitie heeft in maart
2016 plaats gevonden.

Ten derde is de functie van oversight manager
geëvalueerd. Dit enerzijds vanwege het feit dat
deze functie eveneens door Northern Trust werd
uitgevoerd, dat een mogelijk belangenconflict in
zich heeft, en anderzijds de toegevoegde waarde
in de nieuwe beleggingsorganisatie van het fonds.
Het bestuur heeft geconcludeerd dat de toegevoegde
waarde onvoldoende was in relatie tot de kosten en
eind maart 2016 besloten het contract te beëindigen.
Het bestuur heeft eveneens besloten Sprenkels &
Verschuren aan te stellen als strategisch adviseur.
Sprenkels & Verschuren heeft het fonds reeds
begeleid bij het nFTK traject.
Een vierde aandachtspunt was het contract met
ISS Governance, dat proxy voting op de aandelenportefeuille voor het fonds uitvoerde. Daar enerzijds
de toegevoegde waarde van deze uitbesteding door
het bestuur onvoldoende werd geacht en anderzijds
de aandelenportefeuille gewijzigd is, is besloten het
contract per 31 mei 2016 te beëindigen.
Tot slot is de Balans- & Vermogensbeheer commissie
eind maart 2016 gestart met de evaluatie van de
overige beleggingscategorieën in de portefeuille
en zijn alle vermogensbeheerders bezocht.
Genoemde ontwikkelingen hebben tot nu toe
geleid tot kostenbesparing van ruim € 1 miljoen.

Breda, 30 mei 2016
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Oordeel verantwoordingsorgaan
Bpf HiBiN heeft een verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115 van
de Pensioenwet. Hierbij doet het verantwoordingsorgaan verslag over haar
werkzaamheden in 2015.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestond in 2015 uit
vijf leden en er was een vacature van de zijde van
de werkgevers. Er waren twee gekozen vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, drie
vertegenwoordigers voorgedragen door de werknemersorganisaties t.w. een namens de gewezen
deelnemers (slapers) en twee namens de actieve
deelnemers. Verder was er een langdurige vacature
voor de plaats die is gereserveerd namens de werkgevers. De samenstelling van mannen, vrouwen en
leeftijdscategorieën in het verantwoordingsorgaan
voldoet aan de Code Pensioenfondsen.

Vergaderingen/overleg

Het verantwoordingsorgaan is in 2015 tien keer in
vergadering bij elkaar geweest en heeft daarnaast
een keer vergaderd samen met het voltallige bestuur
en een keer samen met de Raad van Toezicht.
Verder heeft het verantwoordingsorgaan deelgenomen aan een vergadering met alle gremia
waarin het jaarwerk over 2014 werd besproken.
Tevens heeft er een keer overleg plaatsgevonden
tussen de voorzitters van het bestuur, de Raad
van Toezicht en het verantwoordingsorgaan.
Dit officieuze overleg is door de betrokkenen als
positief ervaren en is voor herhaling vatbaar,
dat zonder verplichting te worden.
De leden van het verantwoordingsorgaan hebben
vanaf medio 2014 als toehoorder zitting gehad in
de diverse commissies die het bestuur van advies
dienen. Hier is met ingang van juli 2015 een einde
aan gekomen om de rolzuiverheid van het verantwoordingsorgaan te borgen. In de tweede helft
van 2015 heeft het verantwoordingsorgaan deze
direct verkregen informatie wel gemist. Een van de
bestuursleden (de vicevoorzitter) neemt op vaste
basis deel aan de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, met uitzondering van de onderwerpen
die het verantwoordingsorgaan vertrouwelijk wil
bespreken.

Hierlangs wordt het verantwoordingsorgaan
geïnformeerd over de ontwikkelingen op
bestuurlijk niveau.
Gedurende 2015 is er in diverse vergaderingen
van het verantwoordingsorgaan en bij andere
bijeenkomsten samen met anderen aandacht
besteed aan het kennisniveau en hoe dit te
optimaliseren. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben ook twee keer deelgenomen aan
een opleidingsdag beleggingen.

Samenstelling bestuur

In 2014/2015 heeft het verantwoordingsorgaan kennis
genomen van de onderbezetting binnen het bestuur.
Met name het oplossen van de onderbezetting vanuit
de werkgeversorganisatie Koninklijke Hibin bleek
een lastige opgave. De bezetting van het bestuur is
ook tijdens het Norm overdragend gesprek van het
bestuur bij DNB aan de orde is gekomen.
Het verantwoordingsorgaan is derhalve van mening
dat de ’aantekening’ die de bestuursleden van DNB
hebben gekregen niet voor iedereen op z’n plaats is.
Het verantwoordingsorgaan is verheugd dat de
problemen met betrekking tot de bezetting van
het bestuur zijn opgelost en dat het fonds nu over
een deskundig bestuur beschikt dat tot besturen
en het vormen van beleid is gekomen.
De verplichting die het bestuur heeft om twee
keer per jaar met het verantwoordingsorgaan
te vergaderen heeft in 2015 maar een keer plaatsgevonden, waarvoor het verantwoordingsorgaan
gegeven de omstandigheden wel begrip heeft.
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Beleid/adviesvragen en oordeel 2015
Beloningsbeleid
In de vergadering van het bestuur samen met het verantwoordingsorgaan
is het onderwerp beloningsbeleid besproken. Door het bestuur is besloten
het thans gevolgde beloningsbeleid, dat eind 2014 is vastgesteld met
goedkeuring van het verantwoordingsorgaan, in 2016 nog een jaar te
continueren. Derhalve heeft het verantwoordingsorgaan over dit onderwerp
in 2015 geen advies uitgebracht.
Premiebeleid
Het verantwoordingsorgaan heeft geen verzoek
gehad voor het uitbrengen van een advies betreffende het te voeren premiebeleid voor 2015,
daar dit al in 2014 door het bestuur was vastgesteld
op basis van het toen nog geldende FTK.
Communicatiebeleid
Voor het te voeren communicatiebeleid in 2015
heeft het verantwoordingsorgaan geen verzoek
ontvangen tot het uitbrengen van een advies,
hetgeen ook niet nodig is daar dit al eerder is
vastgesteld. Het verantwoordingsorgaan heeft na
verslagdatum wel een verzoek ontvangen advies uit
te brengen betreffende het Communicatieplan 2016.
Hierop heeft het verantwoordingsorgaan een positief
advies afgeven. Het verantwoordingsorgaan is in 2015
wel betrokken geweest bij het uitvoerig testen van de
nieuwe website van Bpf HiBiN, die helaas met enige
vertraging pas in de loop van 2016 de bestaande
website moet gaan vervangen.
Compliance-beleid
De integriteitsrisico’s van het fonds moeten jaarlijks
beoordeeld moeten worden door de Compliance
Officer. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de
bescherming persoonsgegevens en het voorkomen
van belangenverstrengeling. Het bestuur is en
blijft uiteindelijk voor dit alles verantwoordelijk,
ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden.
Gezien de datum van de aanvraag door de CO aan
de leden van het verantwoordingsorgaan is dit onderwerp opgenomen onder de kop ’Na verslag datum’.

Uitvoering pensioenreglement
Het verantwoordingorgaan spreekt hierbij haar
bezorgdheid uit over de lange termijn waarin het
bestuur nu al in overleg is met de pensioenuitvoerder
SAP, zonder dat hierin enige zichtbare vooruitgang
wordt geboekt om te komen tot nieuwe afspraken
en een nieuw contract. Ook de kwaliteit van dienstverlening en borging van goede administratieve
procesvoering baart ons zorgen. Het verantwoordingsorgaan vraagt zich serieus af of er door het
bestuur niet naar alternatieve oplossingen gezocht
moet worden?
Verplichtstellingsdossier
Het verplichtstellingsdossier is geen onderwerp
waarin het verantwoordingorgaan adviesrecht
heeft, maar het verantwoordingsorgaan volgt dit
dossier wel met extra aandacht. Dit dossier wordt
door het bestuursbureau met verve uitgevoerd maar
de uiteindelijke ’uitkomst’ blijft voor het fonds nog
een ongewisse factor. Het verantwoordingsorgaan
zou graag zien dat hierin zo spoedig mogelijk meer
duidelijkheid komt, zeker met betrekking tot de
gevolgen voor het fonds en haar deelnemers,
want het afdekken van risico’s waarvoor geen
premie is voldaan brengt wel kosten met zich mee.
Beleggingsbeleid en jaarverslag/jaarrekening
Het verantwoordingsorgaan heeft kennisgenomen
van de door het bestuur doorgevoerde wijzigingen
in de organisatie van het vermogensbeheer en de
aanzienlijke besparingen die dat voor het fonds moet
opleveren. Het verantwoordingsorgaan staat positief
tegenover deze aanpassingen maar maakt zich wel
grote zorgen over de voortdurende lage stand van de
rente en de gevolgen die dat heeft op de dekkingsgraad en het uitblijven op enig zicht op herstel of
toeslagverlening.
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Het verantwoordingsorgaan heeft in een vergadering
samen met de Raad van Toezicht het door het bestuur
van het fonds gevoerde beleid besproken. Ook heeft
het verantwoordingsorgaan kennis genomen van
het verslag van de Raad van Toezicht dat zij heeft
uitgebracht over het verslagjaar 2015.
Het verantwoordingsorgaan kan zich inhoudelijk
vinden in de visie van de Raad van Toezicht.

Het verantwoordingsorgaan heeft na bestudering
van de jaarrekening kennisgenomen van het uitblijven van positieve beleggingsresultaten.
De slechte rendementen en de solvabiliteit van
het fonds baren het verantwoordingsorgaan ernstig
zorgen. Het verantwoordingsorgaan is daarnaast
wel tevreden dat het fonds nu een gemotiveerd
bestuur en bestuursbureau heeft en ziet de
toekomst hiermee positief tegemoet.

↓

Na verslag datum
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is met ingang van 2016
gewijzigd. De vacature namens de werkgevers is ingevuld door een interne
verschuiving van een van de leden van werknemerszijde naar de werkgeverszijde. Dit heeft met goedvinden van alle partijen plaatsgevonden.
De vacature die hierdoor is ontstaan aan de zijde van de werknemersorganisaties hopen we in de loop van 2016 te kunnen invullen.
In het eerste kwartaal van 2016 hebben de leden
van het verantwoordingsorgaan een zelfevaluatie
en een kennistoets uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgenomen in het verslag van het
verantwoordingsorgaan over 2016.

Het verantwoordingsorgaan heeft op het voorgenomen besluit van het bestuur een positief
advies afgegeven, wel met de restrictie dat de
hoge uitvoeringskosten voor het bestuur een blijvend
punt van aandacht moeten zijn.

In de loop van 2016 zullen de resultaten kennistoets
te gebruikt worden voor het opzetten van een scholingsprogramma. De resultaten van de zelfevaluatie
zullen gebruikt worden voor een ’nul meting’ bij
het jaarlijkse vervolg op de zelfevaluatie in de
eerste vergadering van 2017.

Het verantwoordingsorgaan bestaat ultimo 2015 uit:
• De heer R.F.M. van Scheijndel,
namens pensioengerechtigden en voorzitter
• De heer J. Krijt, namens pensioengerechtigden
• Mevrouw M.A.L. van Heesbeen, namens
werknemers en vicevoorzitter
• De heer H.G.M. Zaan, namens werknemers
• De heer H.K. Vink, namens gewezen werknemers
• Vacature, namens werkgevers

In februari 2016 heeft het verantwoordingsorgaan
van het bestuur het verzoek ontvangen advies uit te
brengen betreffende het communicatieplan 2016.
Op 3 maart 2016 heeft het verantwoordingsorgaan
hierover advies uitgebracht, hetgeen na de verslagdatum over 2015 is en derhalve in het jaarverslag
over 2016 zal worden opgenomen.

30, mei 2016
Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

In december 2015 heeft het verantwoordingsorgaan
van het bestuur het verzoek ontvangen advies uit
brengen over de kostendekkende premie voor 2016.
Het betreft hier de samenstelling van de feitelijke
premie en de hoogte van de premiecomponenten.
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Reactie Bestuur
Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor zijn uitgebreide
commentaar op het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan heeft ervoor
gekozen om naast opmerkingen over het jaarverslag, diverse operationele
aspecten van de samenwerking met bestuur en bestuursbureau te
benoemen in haar verslag. Het bestuur is van mening dat gedurende het
jaar veel inspanningen zijn gedaan om alle betrokkenen bij het fonds goed
te informeren en zal daar in de toekomst extra alert op zijn. Uitgangspunt
is dat het bestuur te allen tijde streeft naar optimale openheid en betrok
kenheid van het verantwoordingsorgaan bij belangrijke besluitvorming.
Het beëindigen van het participeren van leden van
het verantwoordingsorgaan in commissies volgt op
een bestuurlijke evaluatie inzake haar functioneren
en scheiding van verantwoordingen tussen bestuur
en intern toezicht. Het bestuur onderschrijft dat in
het vroegere participatie model informatie eerder
beschikbaar was voor het verantwoordingsorgaan.

In het jaarverslag van het verantwoordingsorgaan
wordt gesproken over de voortgang van dossiers
pensioenuitvoering en verplichtstelling.
Het bestuur gaat prudent om met informatie over
lopende dossiers. Samen met betrokken partijen
wordt gewerkt aan kwaliteit en beheersen van
risico’s.

Het bestuur heeft het gesprek met DNB geëvalueerd
en is van mening dat er in tegenstelling tot het
commentaar van het verantwoordingsorgaan,
geen onderscheid gemaakt moet worden tussen
bestuursleden. Het bestuur is in zijn geheel in
gesprek geweest met het DNB en is in zijn geheel
verantwoordelijk voor haar functioneren.

Het bestuur merkt op dat het jaarverslag van het
verantwoordingsorgaan reeds voor het bestuursverslag in concept klaar was. Het bestuur verzoekt
het verantwoordingsorgaan in het vervolg ook de
beschouwingen uit het bestuursverslag mee te
wegen in haar oordeel.

Twee keer per jaar zal er in de bestuursvergadering
ruimte moeten zijn voor overleg met het verantwoordingsorgaan en daarnaast bij zeer belangrijke
besluiten. De vergadering inzake het jaarwerk in juni
en de vergadering in het najaar zijn hiervoor in 2015
ingepland. In 2016 zal het bestuur tweemaal met
het VO vergaderen, naast de vergadering inzake het
jaarwerk.
De kosten voor de pensioenuitvoering alsmede voor
het vermogensbeheer hebben de volle aandacht
van het bestuur. Hierin zijn inmiddels grote stappen
gezet. Het bestuur beoordeelt prijs in relatie tot de
kwaliteit en de markt. Het bestuur verwacht de
komende jaren noodzakelijke verbeteringen te
kunnen realiseren.

Tenslotte zal het bestuur zich inspannen om het het
verantwoordingsorgaan ook in de toekomst zo goed
mogelijk te faciliteren. Uiteraard is het verantwoordingsorgaan primair zelf verantwoordelijk voor het
eigen functioneren, waarbij het bestuur gehouden is
om het orgaan in de gelegenheid te stellen deze rol
op een adequate manier te kunnen pakken.
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de
betrokkenheid van en samenwerking met het
verantwoordingsorgaan ook in de toekomst bijdraagt
aan goede besluitvorming in het belang van de
deelnemers van het bedrijfstakpensioenfonds
groothandel in bouwmaterialen.
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jaarverslag
2015
1

Voorwoord

2

Kerngegevens

10

3

Bestuursverslag

17

4

Organisatie

22

5

Financiële situatie en indexatie

29

6

Goed pensioenfondsbestuur
(pension fund governance)

42

7

Integraal risicomanagement

49

8

Financiëel beleid

56

9

Actuariële paragraaf	

70

10

	Toekomstparagraaf	

73

11

Oordeel verantwoordingsorgaan

77

12

Bevindingen Raad van Toezicht

13

	De jaarrekening

↓

6

89

bijlagen
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Bevindingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht doet hierbij verslag van haar werkzaamheden
in 2015 en geeft haar bevindingen en aanbevelingen weer. Zij volgt
daarbij de wettelijk omschreven taken en bevoegdheden.

Vergaderingen/overleg

De Raad is in 2015 vijf keer in formele vergaderingen
bijeengekomen, waarvan twee keer gezamenlijk met
het voltallige bestuur, een keer met het VO en twee
keer afzonderlijk. Tussen de voorzitter van de Raad
en de voorzitters van het bestuur en VO is twee keer
een niet-statutair overleg geweest.
Daarnaast is er binnen de Raad veelvuldig informeel
overleg geweest, hebben leden van de Raad
aangezeten bij bestuursvergaderingen en andere
bijeenkomsten van het fonds, en bij overleg met o.a.
DNB. Aan het streven continu aangehaakt te blijven
werd tot slot invulling gegeven door vele telefonische
en e-mailcontacten, zowel onderling als met leden
van de overige gremia binnen het fonds.
Aan het VO is over het jaar 2015 in een gezamenlijke
vergadering van VO en Raad op 4 februari 2016
verantwoording afgelegd en is de bestuurlijke
situatie van het fonds diepgaand besproken.

Goedkeuringen

Conform haar wettelijke bevoegdheden heeft de
Raad het jaarverslag 2014 goedgekeurd. Ook heeft
zij de profielschets en de voordracht van de nog te
benoemen bestuurders goedgekeurd, waarbij de
Raad met de voorgedragen kandidaten heeft
gesproken.

Algemene gang van zaken

In 2015 heeft het bestuur in nauw overleg met de
sociale partners, de Raad en DNB een punt kunnen
zetten achter de problematische bestuurlijke
verhoudingen. Daartoe diende de samenstelling
van het bestuur ingrijpend gewijzigd te worden.
Met de bestuursbenoemingen van de heren Alferink
en Van Heiningen en de herbenoeming van de
heer Schoon van extern bestuurslid naar werkgeversbestuurslid is het bestuur weer volledig bemand en
is de verhouding met de Sociale Partners verbeterd.
De RvT spreekt haar waardering uit voor de voortvarende manier waarop dit heeft plaatsgevonden.

Het VO heeft daarbij ook een uitstekende invulling
gegeven aan haar rol, waarbij door een intensieve
dialoog draagvlak werd gecreëerd.
Na een woelige periode is nu sprake van een
eensgezind bestuur dat zich richt op belangrijke
uitdagingen zoals de houdbaarheid van de
pensioenregeling, de verplichtstellingsproblematiek
en de uitbesteding. Dat krijgt terecht prioriteit
boven een mogelijke fusie met andere fondsen.

Het beleid van het bestuur

Het beleid van het bestuur staat in het teken van
de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Daarnaast
is de organisatie van het vermogensbeheer in 2015
ingrijpend veranderd. De Raad heeft kennis genomen
van de aanpassing van het beleggingsbeleid, waarbij actief beleid is omgezet in passief beleid ter vereenvoudiging en ten behoeve van kostenbesparingen.
Daarbij heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden ten behoeve van de keuze van de uiteindelijke
passieve managers. De Raad heeft ten behoeve van
het uitbestedingsproces aangedrongen op strakke
procedures mede in het kader van het integriteitsbeleid. Er is hard gewerkt aan het verplichtstellingsdossier. De Raad constateert dat daar flinke vorderingen gemaakt worden. Zij blijft aandringen op een
spoedige kwantitatieve waardering van de risico’s.
De uitbesteding aan SAP vraagt de volle aandacht
van het bestuur. De optie afscheid nemen van SAP
dient mede in ogenschouw te worden genomen.
Snelheid in de besluitvorming is hierbij nodig,
eventueel dienen de kosten tijdelijk ondergeschikt
te zijn aan een vlotte en soepele overgang.
Gezien de huidige omvang van het bestuursbureau,
de toebedeelde taken en de aanwezige kennis binnen
het bestuursbureau, begrijpt de Raad goed, dat het
bestuur de optie zelfadministrerend, naast de optie
voor een nieuwe uitvoerder, overweegt. Indien het
bestuur echter kiest voor een nieuwe uitvoerder,
dan adviseert de Raad de positie en omvang van
het bestuursbureau in het proces van uitbesteding
uitdrukkelijk mee te nemen om te voorkomen dat
er lacunes of overlappingen ontstaan.
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Adequate risicobeheersing

De financiële risico’s worden in de beleggingscommissie besproken en de niet financiële risico’s
in de audit, risk en governance commissie. Het uit
bestedingsrisico van de pensioenadministratie krijgt
daarbij terecht bijzondere aandacht. Waakzaamheid
inzake niveau, kosten en kwaliteit van de uitvoering
blijven de aandacht vragen. De Raad acht het kostenbewustzijn van het bestuur hoog, maar adviseert
daarbij wel te letten op continuïteit en mogelijke
verplaatsing van kosten. Het bestuur heeft een
consistente uitbestedingsstructuur, maar de Raad
ziet ook dat problemen met de uitvoerders (o.a. SAP)
daarbij een rol spelen. Het uitbestedingsbeleid moet
altijd gemonitord worden en als daar vanaf geweken
wordt, moet dit duidelijk afgewogen zijn.
De rolverdeling ’uitvoering’ en ’bestuursbureau’
ziet de Raad nog altijd als aandachtspunt. De Raad
constateert daarbij wel dat genoemde aandachtspunten zeker de aandacht van het bestuur hebben,
en dat het zich daadkrachtig opstelt tegenover
SAP. De Raad spreekt haar waardering uit voor de
inspanningen die het bestuur zich getroost om de
enorme problemen met deze uitvoerder het hoofd
te bieden. De Raad steunt het bestuur in een stevige
opstelling.
De Raad heeft aandacht gevraagd voor goede
procedures inzake het cash management, het geven
van opdrachten bij het rebalancen en het geven van
aan- en verkoopopdrachten. Voor zover de Raad
dit kan overzien, is dit door het bestuur adequaat
opgepakt.
In het kader van de risicobeheersing heeft de
Raad het integriteitsbeleid getoetst en geconstateerd
dat dit naar behoren functioneert.

Evenwichtige belangenafweging

De Raad heeft vastgesteld dat het bestuur voldoende
aandacht besteedt aan de evenwichtige belangenafweging, hoewel niet in alle gevallen gedocumenteerd, en adviseert daarom een gedegen vastlegging
met name bij maatregelen, waarbij de gevolgen
van besluiten voor te onderscheiden groepen van
deelnemers verschillend (kunnen) uitwerken.

De Raad merkt in dat kader op het niet ondenkbaar
te achten dat de rente veel langer laag zal blijven
dan eerder gedacht. De Raad adviseert het bestuur
daarom scenario’s op basis van een toekomst met
een langdurig lage economische groei en lage rente
uit te werken en aandacht te geven aan de daarbij
te maken belangenafweging voor wat betreft de
verschillende deelgroepen binnen het fonds en de
communicatie hierover. In het bijzonder doelt de
Raad op een situatie waarin de premie niet echt
kostendekkend meer is (lager dan de toevoeging aan
de voorziening voor de nieuwe rechten) en waarbij
de pensioenopbouw voor de actieven in feite wordt
gefinancierd uit de dekkingsgraad en dus ten koste
gaat van het perspectief op indexatie van de al
aanwezige pensioenaanspraken.

Verplichtstelling

De kwantificering van het verplichtstellingsrisico
heeft de aandacht gehad in 2015, maar dient ook in
2016 hoog op de agenda te blijven staan. Met name
het uitgangspunt ’geen premie, toch pensioen’ vraagt
om duidelijkheid over het risico naar het verleden toe:
kan een deelnemer, ondanks een met terugwerkende
kracht verleende vrijstelling, of een intrekking van
een vrijstelling zonder terugwerkende kracht,
wellicht toch rechten claimen?

Code Pensioenfondsen

De Raad heeft conform de oproep van de Monitoringcommissie de toepassing van de Code en haar eigen
functioneren geëvalueerd. Zij licht het volgende er
uit (daarbij de nummering van de Code volgend):
8. Evenwichtige belangenbehartiging per deelgroep
Het is de RvT niet duidelijk of er altijd voldoende
aandacht aan dit onderwerp besteed wordt.
Indien dit wel het geval is, dient dit nadrukkelijker
te worden weergegeven in de notulen.
19. Het bestuur geeft inzicht in de risico’s van de
belanghebbenden op korte en lange termijn,
gerelateerd aan het overeengekomen
ambitieniveau
Dit Raad geeft dit mee als bijzonder aandachtspunt voor het bestuur (zie ook hetgeen hiervoor is
opgemerkt inzake de mogelijkheid van langdurig
lage rente).
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30-37 Uitvoering, uitbesteding en kosten
De Raad verwijst daarvoor naar hetgeen is
opgemerkt onder Adequate risicobeheersing.
55. Evaluatie eigen functioneren van de Raad
Het eigen functioneren is voor de Raad een
continu aandachtspunt. De Raad evalueert
daartoe in elk geval jaarlijks haar eigen
functioneren, zie daarvoor de volgende
paragraaf. Eén keer in de drie jaar betrekt
de Raad daarbij een externe partij; dat zal
voor de eerste keer in 2016 zijn.
63. De zittingsduur van een lid van de Raad
De leden van de Raad zijn allemaal gelijktijdig benoemd voor vier jaar. Bij een
eventuele herbenoeming (in het jaar 2018)
lijkt het haar verstandig in het kader van de
continuïteit om een rooster van aftreden in
te stellen en wel als volgt: De heer de Bekker
2 jaar na herbenoeming, de heer Van Hienen
3 jaar na herbenoeming en de heer Akkermans
4 jaar na herbenoeming.

valuatie eigen functioneren

De Raad voelt zich zeer betrokken bij het fonds en
heeft daarbij oog voor het risico van het ’op de stoel
van de bestuurder gaan zitten’. Door de bestuurlijke
perikelen in 2015 heeft de Raad zeer dicht op het
bestuur gezeten en heeft een aantal malen ook in
moeten grijpen. De taak van de Raad is daarnaast
omvangrijker dan eerder gedacht, hetgeen mede
komt doordat de Pensioenwereld in zijn algemeenheid onrustig is. De Raad hecht er echter aan om
goed aangehaakt te blijven, maar ook dat dit ten
opzichte van 2015 op de juiste wijze ’meer op afstand’
wordt ingevuld. De Raad heeft geen minimalistische
opvattingen omtrent haar taak en wil ook op die iets
grotere afstand goed betrokken blijven.
De Raad hecht naast haar toezichthoudende rol
grote waarde aan haar raadgevende rol zowel op
de formele als op de informele manier. Er is duidelijk
sprake van een levendige dynamiek tussen Bestuur,
Raad en VO. Wellicht wijkt de werkwijze van de Raad
wat af van de benchmark, maar de Raad ziet vooralsnog draagvlak voor deze manier van invulling.

Voornemens voor 2016
Als uitvloeisel van deze zelfevaluatie heeft de Raad
voor 2016 de volgende voornemens geformuleerd:
• Betrokken blijven, maar op iets grotere afstand;
• Brede scope houden, ook gericht op de wat
verdere toekomst;
• Raadgevende rol blijven benadrukken
(gesprekspartner van het bestuur);
• Dynamiek houden in de onderlinge verhoudingen;
• Specifieke aandacht besteden aan:
• Het verplichtstellingsdossier
• Uitbesteding SAP (eventueel plan B:
zelfadministrerend)
• Het afbreuk- en continuïteitsrisico bij
uitbestedingen (pensioenadministratie
en vermogensbeheer)
• Nog verder zichtbaar maken van evenwichtige
belangenbehartiging

Tot slot

De Raad kijkt terug op een bewogen jaar, dat
halverwege echter een goede wending nam.
Het fonds staat er qua governance weer goed voor,
met een gemotiveerd en eensgezind bestuur en
een goed draaiend bestuursbureau. Daar past een
compliment aan alle betrokkenen. De Raad voelt zich
gesterkt en gemotiveerd om met deze organisatie en
al haar organen op de ingeslagen weg verder te gaan.
• Mr. P.J.M. Akkermans (voorzitter)
• A.M.J. de Bekker AAG
• Drs. A.A. van Hienen

30, mei 2016
Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen
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Reactie Bestuur
Het bestuur is ook verheugd dat met de invulling van de ontstane vacatures
binnen het bestuur de bemanning weer op volle sterkte is en dat in 2015 veel
aandacht kon worden besteed aan de belangrijke dossiers implementatie
van het nieuw Financieel Toetsingskader, de verplichtstelling, uitbesteding
pensioenadministratie, organisatie vermogensbeheer en de houdbaarheid
van de pensioenregeling.

De Raad van Toezicht dringt in het kader van het
integriteitsbeleid aan op strakke procedures in
het uitbestedingsproces. Het bestuur onderschrijft
dit. In 2015 heeft een uitgebreide risicoanalyse
integriteitsrisico plaatsgehad. Daarbij zijn risico’s
(intern en extern) in kaart gebracht, is de effectiviteit
van bestaande beheersmaatregelen bekeken en zijn
waar nodig mitigerende maatregelen getroffen.
Ook het uitbestedingsbeleid is daarin meegenomen.
De Raad van Toezicht dringt aan op snelle besluitvorming met betrekking tot de uitbesteding van de
pensioenadministratie. Het bestuur geeft haar volle
aandacht aan de kwaliteit en prijs van de pensioenadministratie. Om de belangen van de deelnemers
zeker te stellen heeft het bestuur in 2015 een
kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren. Uitkomst van
dit onderzoek is dat de aanspraken van deelnemers
en de uitkeringen naar behoren worden uitgevoerd.
Het bestuur meent met deze resultaten op een
verantwoorde manier om te gaan met de belangen
en in samenspraak met de pensioenuitvoerder te
werken aan verbetering. Medio zomer 2016 zal het
resultaat van deze verbetering geëvalueerd worden.
Het bestuur onderzoekt op dit moment eveneens
mogelijke alternatieven voor de uitvoering van de
pensioenadministratie, inclusief de mogelijkheid
van zelfadministratie.

Het bestuur erkent dat een goed evenwicht tussen
uitbestedingsrisico van pensioenadministratie,
kosten en kwaliteit van de uitvoering van belang zijn.
Bemanning en kwaliteit van het bestuursbureau is
vanuit haar monitoringsfunctie vormgegeven. Het
bestuur zal bij haar afwegingen steeds genoemd
evenwicht in het oog houden.
De raad van toezicht heeft aangegeven dat het
bestuur voldoende aandacht besteedt aan de
evenwichtige belangenafweging maar adviseert
een gedegen vastlegging van de gevolgen van
besluiten voor te onderscheiden groepen deelnemers.
Het bestuur erkent het belang van evenwichtige
belangenafweging tussen de onderscheiden groepen
deelnemers en zal de vastlegging van de afwegingen
bij besluiten explicieter maken. Zo is begin 2016
het format voor vastlegging van bestuursbesluiten
hierop aangepast.
Tot slot bedankt het bestuur de Raad van Toezicht
voor haar inspanningen en constructieve bijdrage
in het afgelopen jaar.
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jaarverslag
2015
1

Voorwoord

2

Kerngegevens

10

3

Bestuursverslag

17

4

Organisatie

22

5

Financiële situatie en indexatie

29

6

Goed pensioenfondsbestuur
(pension fund governance)

42

7

Integraal risicomanagement

49

8

Financiëel beleid

56

9

Actuariële paragraaf	

70

10

	Toekomstparagraaf	

73

11

Oordeel verantwoordingsorgaan

77

13

	Bevindingen Raad van Toezicht
De jaarrekening

83
↓

12

6

bijlagen
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↓

13

jaarrekening

13.1

Balans per 31 december (x € 1.000)

(na voorgestelde bestemming van het saldo
van baten en lasten)

AC T I VA

Toelichting

Beleggingen voor risico fonds

(1)

Vastgoedbeleggingen

2015

2014

€

€

27.338

24.329

Aandelen

226.928

180.709

Vastrentende waarden

444.220

444.140

50.880

86.660

5.092

5.271

754.458

741.109

Derivaten
Overige beleggingen

Vorderingen en overlopende activa

(2)

4.798

3.474

Overige activa

(3)

2.239

15.306

761.495

759.889

2015

2014

€

€

7.636

77.913

718.278

647.822

270

259

718.548

648.081

35.311

33.895

761.495

759.889

2015

2014

PASS I VA

Toelichting

Stichtingskapitaal en reserves

(4)

Technische voorzieningen

(5)

Technische voorziening (FTK-waardering)
Overige technische voorzieningen

Overige schulden en overlopende passiva

(*) De nummering verwijst naar het hoofdstuk in de toelichting

(6)

van de jaarrekening vanaf pagina 103.

Dekkingsgraad op basis van FTK (in%)
Aanwezige dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

%

%

101,1 %

112,0 %

105,3 %

111,7 %

JAARVERSLAG 2015 89

13.2

Staat van baten en lasten (x € 1.000)

B AT E N

Toelichting

2015

2014

€

€

Premiebijdragen risico pensioenfonds (van werkgevers en werknemers) (7)

29.460

29.335

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds

-15.422

149.557

14.038

178.892

(8)

LAST E N
Pensioenuitkeringen

(9)

11.567

13.661

Pensioenuitvoeringskosten

(10)

3.375

3.449

Mutatie technische voorzieningen

(11)

Pensioenopbouw

30.307

25.191

Rentetoevoeging

1.110

2.005

-11.004

-13.709

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

1.225

419

Wijziging marktrente

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-9.005

121.523

Vervallen driemaands middeling rente

32.439

-

Wijziging methodiek UFR-systematiek

27.718

-

163

-2.340

-2.497

1.165

70.456

134.254

11

15

70.467

134.269

Wijziging actuariële uitgangspunten
Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen

Mutatie overige technische voorzieningen

Saldo overdrachten van rechten

(12)

-845

-328

Herverzekeringen

(13)

-249

41

84.315

151.092

-70.277

27.800

2015

2014

€

€

Algemene reserve

-116.744

19.895

Beleggingsreserve

46.467

7.905

-70.277

27.800

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo van baten en lasten
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13.3

Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2015

2014

€

€

29.343

28.160

K ASST R O O M U I T P E N S I O E N AC T I V I T E I T E N
Ontvangen premiebijdragen risico fonds
Ontvangen waardeoverdrachten
Betaalde pensioenuitkeringen
Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars

2.225

1.901

-12.101

-13.202

202

-316

Betaalde waardeoverdrachten risico pensioenfonds

-1.368

-1.640

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

-2.531

-3.152

32

-90

15.802

11.661

Betaalde premies herverzekering

K ASST R O O M U I T B ELEGG I N GSAC T I V I T E I T E N
Ontvangen inzake verkopen beleggingen
Betaald inzake aankopen beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Overige ontvangsten en uitgaven inzake beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer

M U TAT I E L I Q U I D E M I D D ELE N

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 1 januari

441.817

202.024

-460.285

-218.906

20.857

18.194

-27.844

2.865

-3.414

-2.099

-28.869

2.078

-13.067

13.739

2015

2014

€

€

15.306

1.567

Mutatie liquide middelen

-13.067

13.739

Liquide middelen per 31 december

2.239

15.306
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13.4

Algemene toelichting

Inleiding

Het doel van de Stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de Handel in Bouwmaterialen, statutair gevestigd te Breda (hierna het 'fonds') is het nu en in de
toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensio
neerden en nabestaanden terzake van ouderdom en
overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen
aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling
is nader uitgewerkt in onder andere de statuten, het
pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst
en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van
Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel
in Bouwmaterialen. Het fonds geeft invulling aan
de uitvoering van de pensioenregeling van de in de
handel en bouwmaterialen verplicht gestelde
aangesloten werkgevers.

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen
in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met
inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder Richtlijn 610. De bedragen
opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven. Het bestuur
heeft op 30 mei 2016 de jaarrekening opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaand jaar, met uitzondering van de
toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen
in paragraaf "schattingswijzigingen" en de presen
tatiewijziging van de beleggingen in paragraaf
"presentatiewijziging".

Schattingswijzigingen

Wijzigingen in het financieel toetsingskader
Driemaands middeling: De methode van de driemaands middeling van de rente voor de waardering
van de pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015
komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verhoging
van de voorziening pensioenverplichtingen van € 32.439.
Het effect op de dekkingsgraad per 31 december 2015
is -4,8 procentpunt. UFR-systematiek: Het niveau van
de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15
juli 2015 is de nieuwe UFR van toepassing.

Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde
maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging
van de voorziening pensioenverplichtingen van
€ 27.718. Het effect op de dekkingsgraad per 31 december 2015 is -4,1 procentpunt. Zowel het effect van het
vervallen van de driemaandsmiddeling per 1 januari
2015 als het effect van de aanpassing van de UFRsystematiek in de rentetermijnstructuur per 15 juli
zijn in het verloop van de technische voorzieningen
2015 opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke
bepalingen zoals deze zijn opgenomen
in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
Presentatiewijziging

De jaarrekening 2015 is in vergelijking tot de jaar
rekening 2014 in de toelichting gewijzigd inzake de toelichting op de beleggingen. De beleggingsdebiteuren,
liquide middelen en beleggingscrediteuren zijn opgenomen in de desbetreffende beleggingscategorieën,
deze toelichting is meer in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De vergelijkende
cijfers zijn aangepast om vergelijking tussen 2015 en
2014 mogelijk te maken. De gewijzigde toelichting
heeft geen invloed op het vermogen, het resultaat
en de dekkingsgraad van het fonds.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar het fonds zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
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Verantwoording van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten
opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering
van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat
nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking
tot een actief of een verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen
en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op
handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum.
Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post
"nog af te wikkelen transacties". Deze post kan
zowel een actief als een passief zijn.

Saldering van een
actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting
worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans
opgenomen indien sprake is van een wettelijke
of contractuele bevoegdheid om het actief en de
verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen
en bovendien de intentie bestaat om de posten op
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd
opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten
worden eveneens gesaldeerd opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grond
slagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandig
heden als redelijk worden beschouwd.
De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het
oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere
bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien, indien de herziening alleen
voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van
herziening en toekomstige perioden, indien de
herziening gevolgen heeft voor zowel de verslag
periode als toekomstige perioden.

Verwerking van waardeveranderingen
van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen. Alle waardeveranderingen van
beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies,
valutakoersverschillen e.d., worden als beleggings
opbrengsten in de staat van baten en lasten
opgenomen.
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Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend naar euro's tegen de koers
per balansdatum. Deze waardering is onderdeel
van de waardering tegen reële waarde. Baten en
lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde
valuta's worden omgerekend tegen de koers per
transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn
verwerkt in de staat van baten en lasten.

31 december 2015

31 december 2014

€

€

USD

1,09

1,21

GBP

0,74

0,78

CHF

1,09

1,20

CAD

1,51

1,40

AUD

1,49

1,48

130,68

145,08

JPY
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Specifieke grondslagen
Beleggingen

Algemeen
De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële
waarde, slechts indien de reële waarde van een
beleggingen niet betrouwbaar kan worden vast
gesteld, vindt waardering plaats op basis van
geamortiseerde kostprijs. Overlopende activa en
passiva alsmede liquiditeiten vermogensbeheer
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Het verschil tussen reële waarde en nominale waarde
is bij deze activa en passiva in het algemeen gering.
Participaties in beleggingspools en -instellingen die
gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens
de grondslagen voor die onderliggende beleggingen
(look-through benadering). Bij gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie,
bepaald op basis van reële waarde.
Vorderingen en schulden uit beleggingen welke
samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder beleggingsdebiteuren dan wel
-crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie en worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde
inden geen sprake is van transactiekosten), onder
aftrek van eventuele bijzondere waardevermin
deringen, indien sprake is van oninbaarheid.
Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het
vastgelegde beleggingsbeleid. De derivatenposities
zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggings
categorie. Derivaten die deel uitmaken van een
beleggingsfonds zijn opgenomen in de beleggings
categorie waarin dit beleggingsfonds is gerubriceerd.

Financiële instrumenten worden
gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico’s en het realiseren van
het vastgelegde beleggingsbeleid.

Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd
tegen de reële waarde. De reële waarde wordt gebaseerd op taxatiewaarde. De taxaties worden verricht
door onafhankelijke deskundigen. Indien daartoe
aanleiding is, wordt bij de waardering rekening
gehouden met de feitelijke verhuursituatie en/of
renovatieactiviteiten. Resultaten door wijziging in
reële waarde worden in de staat van baten en lasten
verantwoord. Beursgenoteerde vastgoedfondsen
worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde
de beurskoers per balansdatum. Niet-beursgenoteerde
beleggingen in vastgoedfondsen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde van de
onderliggende beleggingen. Indien de waarderingsgrondslagen van vastgoedfondsen afwijken, wordt
de waardering zo mogelijk aangepast aan de waarderingsgrondslagen van het fonds. Onroerend goed
in ontwikkeling wordt gewaardeerd op basis van
gedane uitgaven, inclusief bouwrente, waarbij wordt
getoetst of die uitgaven tot waardewijzigingen
leiden. Na oplevering worden (her)ontwikkelde
objecten naar reële waarde gewaardeerd.
Aandelen
Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen reële
waarde. Van beursgenoteerde aandelen is dit de
beurswaarde. Voor niet beursgenoteerde participaties
in aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die
de reële waarde van de onderliggende beleggingen
representeert.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen
reële waarde inclusief opgelopen rente. Van beurs
genoteerde vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde
participaties in vastrentende waardenfondsen is dit
de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de
onderliggende beleggingen representeert.
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde,
te weten de relevante marktnotering of, als die er
niet is, de waarde die wordt bepaald met behulp van
marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.
Derivaatcontracten met een negatieve waarde
worden in de balans onder de overige schulden en
overlopende passiva verantwoord.
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Overige beleggingen
Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen
reële waarde. De waardering hiervan geschiedt tegen
de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de
onderliggende beleggingen representeert.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de
eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde.
Na de eerste verwerking worden vorderingen
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk
aan de nominale waarde indien geen sprake is van
transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van
oninbaarheid.

Overige activa

Onder 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.

Stichtingskapitaal en reserves

Algemene reserve
Deze reserve is dat deel van het vermogen dat resteert
nadat via de resultaat bestemming de vereiste reserves,
de beleggingsreserve, op het gewenste niveau zijn
gebracht. Er is geen sprake van een maximering van
de algemene reserve.
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.

Fluctuaties in de uitvoeringskosten
en de opbouw van het deelnemersbestand leiden tot bewegingen in de
gedempte kostendekkende premie

Bestemde premiereserve
Fluctuaties in de uitvoeringskosten en de opbouw
van het deelnemersbestand leiden tot bewegingen in
de gedempte kostendekkende premie (uitgedrukt in
de pensioengrondslagsom). Dat zou kunnen betekenen
dat er in het ene jaar een positieve premiemarge
(het verschil tussen de vaste doorsneepremie en de
gedempte kostendekkende premie bij de geambieerde pensioenopbouw) is terwijl in een ander jaar een
premietekort zou resulteren in een korting van de
pensioenopbouw. Daarom wordt er vanaf 1 januari
2015 een bestemde premiereserve gevormd. Daaraan wordt een positieve premiemarge toegevoegd.
Indien er sprake is van een negatieve premiemarge,
wordt een gedeelte van de bestemde premiereserve
onttrokken. De onttrekking is gelijk aan een even
redig deel (resterende periode tot 1 januari 2020
ten opzichte van de 5-jaarsperiode van een vaste
rekenrente) van de bestemde premiereserve doch
maximaal gelijk aan de absolute waarde van de
negatieve premiemarge. De onttrekking is beschikbaar als feitelijke premie voor de financiering van
de jaarlijkse pensioenopbouw. Aan de bestemde
premiereserve wordt jaarlijks (een deel van) het
behaalde fondsrendement toegevoegd. Het vermogen
tegenover de bestemde premiereserve wordt buiten
beschouwing gelaten bij de vaststelling van de
(beleids)dekkingsgraad. Ultimo 2015 is er sprake
van negatieve premiemarge waardoor er geen
bestemde premiereserve wordt gevormd.

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico
fonds wordt gewaardeerd op reële waarde. De reële
waarde wordt bepaald op basis van de contante
waarde van de beste inschatting van toekomstige
kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen.
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de
opgebouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toeslag)toezeggingen. De contante
waarde wordt bepaald met gebruikmaking van
de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur
ultimo 2015. Bij de berekening van de voorziening
pensioenverplichtingen voor risico fonds is uitgegaan
van het op de balansdatum geldende pensioen
reglement en van de over de verstreken deel
nemersjaren verworven aanspraken.
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Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd.
Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten
(ook voor toeslagbesluiten na balansdatum voor zover
sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening
begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met
toekomstige salarisontwikkelingen. Bij de berekening
van de voorziening wordt rekening gehouden met
premievrije pensioen- opbouw in verband met
invaliditeit op basis van de contante waarde van de
toekomstige opbouw waarvoor vrijstelling is verleend
wegens arbeidsongeschiktheid. Bij de bepaling van
de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van
voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,
waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de
volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen
per 31 december 2015:
Overlevingstafels: Prognosetafel AG2014 met als
startkolom 2016, waarbij de sterftekansen zijn vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor
die zijn gebaseerd op de ervaringssterfte van het
pensioenfonds. Voor de niet-opgevraagde ingegane
pensioenen wordt de voorziening voor onvindbare
70-plussers op 0 gesteld vrijval hiervoor in 2015 is
€ 735.000.
Met betrekking tot het uitgestelde partnerpensioen
wordt een leeftijdsafhankelijke partnerfrequentie
gehanteerd. Voor uitruilbaar nabestaandenpensioen
wordt deze frequentie op leeftijd 67 op 100% gesteld.
Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner
3 jaar jonger is dan de verzekerde man en 3 jaar ouder
dan de verzekerde vrouw.
De lasten van nog niet ingegaan wezenpensioen zijn
gesteld op 2% van de lasten van het nog niet ingegaan
partnerpensioen tot 67 jaar; bij de vaststelling van de
lasten van ingegaan wezenpensioen wordt verondersteld dat het pensioen moet worden uitgekeerd tot
de 18-jarige leeftijd, waarbij geen rekening wordt
gehouden met sterftekansen.

Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor
arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan
arbeidsongeschiktheidspensioen uitgegaan van
een revalidatiekans van 10%.
Een voorziening voor het risico van premievrijstelling
van zieke deelnemers die in de WIA terecht kunnen
komen, wordt berekend door de invaliditeitsopslag
uit de premie van de afgelopen twee jaar te nemen.

Overige technische voorzieningen

Voorziening spaarfondsgemoedsbezwaren
Het bestuur kan individuele vrijstelling van deel
neming aan de verplichte pensioenregelingen aan
een werknemer verlenen, indien deze gemoeds
bezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekeren.
Dit ontslaat zijn werkgever noch betrokkene van de
verplichting tot afdracht van de reguliere bijdragen
aan het fonds. Deze bijdragen worden op en individuele spaarrekening gestort, waaraan jaarlijks
intrest wordt toegevoegd.
De gespaarde bijdragen van de gemoedsbezwaarde
worden na het bereiken van de 67-jarige leeftijd in
gelijke termijnen aan betrokkene gedurende 15 jaar
uitgekeerd. Bij overlijden van de gemoedsbezwaarde
voordat de uitkeringen zijn ingegaan, wordt het
saldo in gelijke termijnen gedurende 15 jaar aan de
partner uitgekeerd. Bij overlijden van de gemoeds
bezwaarde na ingang van de uitkering, worden
de uitkeringen gedurende de resterende periode
voortgezet ten behoeve van de partner.

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden
bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële
waarde. Na de eerste verwerking worden schulden
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk
aan de nominale waarde indien geen sprake is van
transactiekosten).

Kostenopslag is per 31 december 2015 2,6% (2014:
2,6%) van de technische voorziening in verband met
toekomstige administratie- en excassokosten.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de
staat van baten en lasten opgenomen posten zijn
in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans
gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen.
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten
worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Premiebijdragen van
(werkgevers en werknemers)

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden
in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor
de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder
aftrek van kortingen. Premies zijn toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultaten

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend
aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden
verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van
beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden
als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van
baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn
verwerkt in de reële waarde van de beleggingen.
Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel
van de herwaarderingen.
Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in
dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten.
Dividend wordt verantwoord op het moment van
betaalbaarstelling.
Kosten van vermogensbeheer
Onder kosten van vermogensbeheer worden de
externe en de daaraan toegerekende interne kosten
verstaan.

Exploitatiekosten van onroerende zaken in exploitatie
zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen.
Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten
zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde
transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d.

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers
uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.

Mutatie technische voorzieningen
voor risico pensioenfonds

Pensioenopbouw
De pensioenopbouw is de contante waarde van
de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het
boekjaar.
Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt
tegen de nominale marktrente op basis van de door
DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging is gelijk aan de eenjaarsrente op basis van
de rentetermijnstructuur ultimo voorgaand boekjaar,
doch zonder driemaandsmiddeling berekend over de
beginstand en de mutaties gedurende het jaar.
Onttrekking uit technische voorziening voor
pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden
vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de
technische voorziening. De onder dit hoofd opgenomen
afname van de voorziening betreft het bedrag dat
vrijkomt ten behoeve van de financiering van de
pensioenen in de verslagperiode. Jaarlijks wordt
2,6% van de pensioenopbouw en de inkomende
waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische
voorziening ten behoeve van de pensioenuitvoerings
kosten. Daarnaast valt 2,6% van de uitkeringen,
afkopen en uitgaande waardeoverdrachten vrij uit
de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten).
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Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe
te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen
respectievelijk overgedragen pensioenaanspraken
met betrekking tot de actuariële waarde.
Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de waarde van de
technische voorzieningen herrekend door toepassing
van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van
de verandering van de rentetermijnstructuur wordt
verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.
Tevens zijn per 31 december 2015 achtereenvolgens de
volgende aanpassingen in de rentetermijnstructuur
(RTS) verwerkt: het vervallen van de 3-maandsmiddeling per 1 januari 2015, het effect van de overgang
naar de nieuwe UFR methodiek resulterend in een
verlaging van de UFR van 4,2% naar 3,2% en de
omrekening van de TV op basis van de rentetermijnstructuur per 1 januari 2015, één jaar forward, zonder
driemaandsmiddeling, naar de rentetermijnstructuur
per 31 december 2015, zonder driemaandsmiddeling.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de
toelichting in de grondslagen inzake schattingswijzigingen.

- een verzekering bij overlijden voor het overlijdensrisico op het leven van de deelnemer, ter gedeeltelijk
dekking van het ANW-hiaat. Een kapitaal wordt
uitgekeerd door Aegon in geval van overlijden mits
dit overlijden plaatsvindt voor de 65ste verjaardag
van de deelnemer.
- een verzekering van (gedeeltelijke) premievrije
voortzetting van de pensioenopbouw bij (gedeel
telijke) arbeidsongeschiktheid. In geval van
arbeidsongeschiktheid van de deelnemer wordt
de (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van
de pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeids
ongeschiktheid jaarlijks op 31 december bij achterafbetaling door Aegon aan het fonds uitbetaald.
Het contract met Aegon loopt door tot einde 2017.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig
de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven
worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten.

Saldo overdrachten van rechten

De post saldo overdrachten van rechten bevat het
saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen
dan wel overgedragen pensioenverplichtingen.

Premies herverzekering

Het fonds heeft herverzekeringscontract gesloten
met Aegon Levensverzekering N.V. inzake het
onderstaande:
- een verzekering bij overlijden voor het overlijdensrisico op het leven van de deelnemer. Een kapitaal
wordt uitgekeerd door Aegon in geval van overlijden
mits dit overlijden plaatsvindt voor de 65ste verjaardag van de deelnemer.
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13.5

Toelichting op de balans (x € 1.000)

1. Activa

Beleggingen voor risico fonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie
Vastgoed-

Aandelen

beleggingen
€
Stand per 1 januari 2015

Vastrentende

Derivaten

waarden
€

€

Overige

Totaal

beleggingen
€

€

€

24.329

180.709

444.140

57.879

5.271

712.328

Aankopen

2.818

207.306

160.410

26.096

63.655

460.285
-441.817

Verkopen

-170

-176.426

-144.127

-22.233

-98.861

Overige mutaties

-131

285

-9.205

-

34.504

25.453

Waardemutaties

492

15.054

-6.998

-42.221

523

-33.150

27.338

226.928

444.220

19.521

5.092

723.099

Stand per 31 december 2015

31.359

Bij: Derivaten met een negatieve waarde

754.458

Vastgoed-

Aandelen

beleggingen

Stand per 1 januari 2014
Aankopen
Verkopen

Vastrentende

Derivaten

waarden

€

€

19.270
4.764

Overige

Totaal

beleggingen

€

€

€

€

139.050

401.153

-1.844

4.852

562.481

47.517

153.450

7.281

5.894

218.906
-202.024

-

-26.597

-171.680

-75

-3.672

Overige mutaties

-225

-75

1.722

-106

-1.771

-455

Waardemutaties

520

20.814

59.495

52.623

-32

133.420

24.329

180.709

444.140

57.879

5.271

712.328

Stand per 31 december 2014

28.781

Bij: Derivaten met een negatieve waarde

741.109

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.
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Op basis van deze indeling kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

marktnoteringen

marktnoteringen

waarderingsmodellen-

direct

afgeleid

en technieken

€

€

€

totaal

€

Per 31 december 2015
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden

8.582

-

18.756

27.338

207.275

19.639

14

226.928

-

444.220

-

444.220

Derivaten

-1.014

20.535

-

19.521

Overige beleggingen

5.092

-

-

5.092

219.935

484.394

18.770

723.099

Totaal

Per 31 december 2014
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Totaal

5.892

-

18.437

24.329

129.851

50.858

-

180.709

-

444.140

-

444.140

-1.724

59.603

-

57.879

5.271

-

-

5.271

139.290

554.601

18.437

712.328
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Opgemerkt wordt dat schattingen naar hun aard
subjectief zijn en dat de geschatte actuele waarden
van financiële instrumenten derhalve inherent onderhevig zijn aan onzekerheden en waardeoordelen ten

aanzien van volatiliteit, rentestand en kasstromen.
Deze schattingen zijn momentopnames, gebaseerd
op de marktomstandigheden en de op dat moment
beschikbare informatie.

Vastgoedbeleggingen

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2014

€

€

26.811

23.671

527

607

-

51

27.338

24.329

31 december 2015

31 december 2014

€

€

226.643

180.709

285

-

226.928

180.709

31 december 2015

31 december 2014

€

€

De vastgoed beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie naar soort:
Participaties vastgoedbeleggingsfondsen
Beleggingsdebiteuren
Liquide middelen

Aandelen

De aandelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie naar soort:
Aandelenbeleggingsfondsen
Beleggingsdebiteuren

Vastrentende waarden

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie naar soort:
Staatsobligaties

402.878

403.944

Hypotheken

34.935

33.017

Beleggingsdebiteuren

6.407

7.179

444.220

444.140
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Derivaten

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2014

€

€

Rentederivaten

20.535

59.603

Valutaderivaten

-1.014

-1.724

19.521

57.879

Specificatie naar soort:

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt
gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt
voor zover dit passend is binnen het algemene
beleggingsbeleid. De portefeuillestructuur en het
risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de door het
bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden.
Het fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het
valutarisico en het renterisico af te dekken.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende
instrumenten:
• Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele
banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het verkopen van een
valuta en de aankoop van een andere valuta,
tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een
vooraf vastgestelde datum. Door middel van
valutatermijncontracten worden valutarisico's
afgedekt.
• Renteswaps: dit betreft met individuele banken
afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt
aangegaan tot het uitwisselen van rentebetalingen
over een nominale hoofdsom. Door middel van
swaps kan het fonds de rentegevoeligheid van de
portefeuille beïnvloeden.
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2015:

Type contract

Interest rate swaps

(x € 1.000)

Contractomvang

Activa

Passiva

€

€

€

485.500

50.880

30.345

1.014

-

1.014

50.880

31.359

Contractomvang

Activa

Passiva

€

€

€

454.000

86.660

27.057

1.079

1.079

2.803

87.739

29.860

Forward

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2014:

Type contract

Interest rate swaps
Forward

Overige beleggingen
31 december 2015

31 december 2014

€

€

5.092

5.271

5.092

5.271

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specificatie naar soort:
Rekening courant vermogensbeheerders
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2. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2014

€

€

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

1.620

1.406

Vorderingen op werkgevers

2.790

1.813

Overige vorderingen

34

255

Overlopende activa

354

-

4.798

3.474

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening
gehouden met het risico van oninbaarheid door
hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het
saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt
gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen

en risico's op balansdatum. Deze systematiek om
de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot
de statische methode.
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd
van korter dan één jaar.

(x € 1.000)

Nadere specificatie Vorderingen op werkgevers
Vorderingen op werkgevers
Voorziening dubieuze debiteuren

31 december 2015

31 december 2014

€

€

3.690

3.170

-900

-1.357

2.790

1.813
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Er is een bedrag van 457 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren (2014: dotatie 171).
Er werd een bedrag van 41 over de afgeschreven premies van afgelopen jaren gecorrigeerd (2014: afschrijving 91).

3. Overige activa

Rabobank

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2014

€

€

2.239

15.306

2.239

15.306

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk
dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn
onder de overige beleggingen opgenomen.
Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.

4. Passiva
31 december 2015

31 december 2014

€

€

Beleggingsreserve

113.206

66.739

Algemene reserve

-105.570

11.174

7.636

77.913

Stichtingskapitaal en reserves
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Mutatieoverzicht eigen vermogen
Beleggingsreserve

Algemene

Totaal

reserve
€

€

€

Stand per 1 januari 2015

66.739

11.174

77.913

Uit bestemming saldo van baten en lasten

46.467

-116.744

-70.277

Stand per 31 december 2015

113.206

-105.570

7.636

De bestemde premiereserve ultimo 2015 is nul. Voor de vorming van deze reserve wordt verwezen naar de algemene grondslagen.

Beleggingsreserve

Algemene

Totaal

reserve
€
Stand per 1 januari 2014
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per 31 december 2014

€

€

58.834

-8.721

50.113

7.905

19.895

27.800

66.739

11.174

77.913

Solvabiliteit

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

Aanwezig vermogen

725.914

101,1

725.735

112,0

Af: technische voorziening

718.278

100,0

647.822

100,0

Eigen vermogen
Af: vereist eigen vermogen
Vrij vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen
Aanwezige dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

7.636

1,1

77.913

12,0

113.206

15,8

66.739

10,3

-105.570

-14,7

11.174

1,7

33.675

4,7

31.118

4,8

101,1
105,3

112,0
111,7

JAARVERSLAG 2015 107

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen
(de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van
het standaardmodel. Het bestuur acht het gebruik
van het standaardmodel passend voor de risico's
van het fonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder toelichting Risicobeheer.
De dekkingsgraad is als volgt berekend:
(Totale activa -/- schulden) / (Technische voorzieningen
-/- bestemde premiereserve) * 100%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van
de nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12
maanden. Als het eigen vermogen lager is dan
het minimale vereiste eigen vermogen bevindt
het fonds zich in een situatie van dekkingstekort.
Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste
eigen vermogen, maar wel tenminste gelijk is aan
het minimale vereiste eigen vermogen, bevindt
het fonds zich in een situatie van reservetekort.
De solvabiliteit van het fonds is niet toereikend,
er is sprake van reservetekort (2014: toereikend).

Het verloop van de nominale dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2015

2014

%

%

112,0

109,8

Premie

-0,7

0,4

Uitkeringen

0,2

0,3

Dekkingsgraad per 1 januari

Toeslagverlening

-

-

Verandering van de rentetermijnstructuur

-8,2

-21,0

Rendement op beleggingen

-2,6

28,6

Overige oorzaken en kruiseffecten

0,4

-6,1

101,1

112,0

Dekkingsgraad per 31 december
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5. Technische voorzieningen

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

(x € 1.000)

Pensioenverplichting

Overige technische

Totaal

voorzieningen
€

€

€

Stand per 1 januari 201 4

513.568

244

513.812

Mutatie technische voorzieningen

134.254

15

134.269

Stand per 31 december 2014

647.822

259

648.081

Mutatie technische voorzieningen

70.456

11

70.467

Stand per 31 december 2015

718.278

270

718.548

2015

2014

€

€

Pensioenopbouw

30.307

25.191

Rentetoevoeging

1.110

2.005

-11.004

-13.709

Mutatie technische voorzieningen

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

1.225

419

Wijziging marktrente

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-9.005

121.523

Vervallen driemaands middeling rente

32.439

Wijziging methodiek UFR-systematiek

27.718

Wijziging actuariële uitgangspunten
Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen

163

-2.340

-2.497

1.165

70.456

134.254

Voor de toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting in de staat van baten en lasten.
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Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:

(x € 1.000)

Specificatie voorziening pensioen
verplichtingen voor risico fonds:

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

Aantallen

€

Aantallen

€
260.377

Deelnemers

7.672

269.353

7.129

Gewezen deelnemers

16.114

272.476

14.999

213.743

Pensioengerechtigden

5.362

151.841

5.322

149.983

29.148

693.670

27.450

624.103

-

6.490

-

7.349

-

18.118

-

16.370

29.148

718.278

27.450

647.822

Netto pensioenverplichtingen
Overigen
Toekomstige kosten uitvoering
pensioenregeling

Korte beschrijving van
de pensioenregeling

De (basis)pensioenregeling is een verplichte
pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar
en ouder. Als gevolg van de nieuwe fiscale regels
is met ingang van 1 januari 2015 de pensioen
richtleeftijd verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar.
Alle tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioen
aanspraken op ouderdomspensioen zijn omgezet
naar ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd
67 jaar.
De opbouw van een levenslang ouderdomspensioen
is 2% de pensioengrondslag. Dit is als volgt vorm
gegeven: in het betreffende jaar wordt een ouderdomspensioen opgebouwd van 1,625% van de
pensioengrondslag en een partnerpensioen
in geval van overlijden van de deelnemer na
de pensioenrichtleeftijd van 1,138% (zijnde 70%
van het ouderdomspensioen) van de pensioen
grondslag. Het partnerpensioen wordt direct
omgezet in extra ouderdomspensioen ter
grootte van 0,375% van de pensioengrondslag.
Na omzetting van het partnerpensioen bedraagt
het jaarlijkse ouderdomspensioen 2% van de
pensioengrondslag.
Het maximum pensioengevend salaris is € 41.520
(2014: 41.520) en de franchise is € 11.919 (2014: 11.919).
De excedentregeling die door Bpf HiBiN werd
gefaciliteerd is afgeschaft.

Voor deelnemers met een echtgenoot of partner
is een partnerpensioen verzekerd ter grootte van
60% (2014: 70% ) van het ouderdomspensioen.
Het deel van het partnerpensioen over de jaren
vanaf 1 juli 2001 is alleen op risicobasis verzekerd.
Voor deelnemers met kinderen is een wezenpensioen
meeverzekerd ten bedrage van 14% van het ouderdomspensioen voor elk kind. De pensioenopbouw
wordt voor arbeidsongeschikte deelnemers voort
gezet onder vrijstelling van bijdragebetaling.
De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks
door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk
van de financiële positie van het pensioenfonds.
Er bestaat geen recht op toeslagen. De premie
bevat geen expliciete opslag ten behoeve van
het toeslagbeleid. Bovendien wordt er door het
pensioenfonds geen reserve aangehouden om
in de toekomst toeslagen te kunnen verlenen.
De voorwaardelijke toeslagen worden gefinancierd
uit overrendementen.
Ultimo 2015 bedraagt de nominale dekkingsgraad
op basis van nFTK 101,1 % (31 december 2014: 112,0 %),
deze is lager dan de beleidsdekkingsgraad 105,3%
ultimo 2015. nFTK schrijft voor dat er geen toeslag
wordt verleend wanneer de dekkingsgraad onder
110% is.
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6. Overige schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)

Te verrekenen premies
Derivaten met negatieve waarde
Uitkeringen

31 december 2015

31 december 2014

€

€

1.556

926

31.359

28.781

-

248

Belastingen en premies sociale verzekeringen

238

537

Nader vast te stellen premie volgend boekjaar

290

60

Waardeoverdrachten

129

117

Te betalen kosten Syntrus Achmea Pensioenbeheer

774

-

Te betalen kosten vermogensbeheer

563

446

Te betalen overige kosten

402

383

Overlopende passiva

-

6

Beleggingen schuld

-

2.391

35.311

33.895

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Risicobeheer en derivaten

Solvabiliteitsrisico
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioen
verplichtingen en de financiering daarvan
geconfronteerd met risico's. De belangrijkste
doelstelling van het fonds is het nakomen van
de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren
van deze doelstelling wordt gestreefd naar een
toereikende solvabiliteit op basis van de reële
waarde van de pensioenverplichtingen.
Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het
solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds
niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking
van de pensioenverplichtingen.

De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis
van algemeen geldende normen als ook naar de
specifieke normen welke door de toezichthouder
worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het
fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico
dat het fonds de premie voor de onderneming en
deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen
ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslag
van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste
geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds ver
worven pensioenaanspraken en pensioenrechten
moet verminderen.
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31 december 2015

31 december 2014

€

€

718.278

647.822

Het tekort/surplus op basis van de strategische beleggingsmix
op FTK-grondslagen is als volgt:
Technische voorziening (FTK-waardering)

Buffers
S1 Renterisico

32.712

15.371

S2 Risico zakelijke waarden

81.484

49.916

S3 Valutarisico

21.664

16.851

S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico
S6 Verzekeringstechnisch risico

-

-

13.521

2.207

28.044

25.886

S7 Liquiditeitsrisico

-

-

S8 Concentratierisico

-

-

S9 Operationeel risico

-

-

S10 Actief beheerrisico

8.896

-

Diversificatie effect

-73.115

-43.492

113.206

66.739

831.484

714.561

725.914

725.735

-105.570

11.174

Totaal S (vereiste buffers)
Vereist vermogen
(artikel 132 Pensioenwet)
Aanwezig vermogen
(totaal activa - schulden)
Surplus/Tekort

Het fonds heeft ter afdekking van risico's derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de
vereiste buffers rekening gehouden.

Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleids
instrumenten ten behoeve van het beheersen van
deze risico's. Deze beleidsinstrumenten betreffen:
- beleggingsbeleid;
- premiebeleid;
- herverzekeringsbeleid;
- toeslagbeleid.
De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten
vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien
van de te verwachten ontwikkelingen van de
verplichtingen en de financiële markten.
Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt
van ALM-studies. Een ALM-studie is een analyse
van de structuur van de pensioenverplichtingen
en van verschillende beleggingsstrategieën en
de ontwikkeling daarvan in diverse economische
scenario's.
De uitkomsten van deze analyses vinden hun
weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen
beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren
beleggingsbeleid.

De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten
aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het
beheersen van de volgende belangrijkste (beleggings)
risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid
wordt gebruik gemaakt van derivaten.

Marktrisico's (S1 - S4)

Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)
risico en het valutarisico. Marktrisico omvat de
mogelijkheden voor winst of verlies en door een
verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen,
grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico),
maar ook valutakoersen (valutarisico) of rentes
(renterisico).
De mate waarin de beleggingsportefeuille van het
fonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in
de volgende alinea weergegeven, vervolgens worden
de risico's die het fonds loopt nader toegelicht.
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S1 Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de
portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen wijzigen als gevolg van veranderingen
in de marktrente.
De strategische afdekking van het renterisico
van het fonds bedraagt 50% van de nominale
verplichtingen op basis van marktrente, met een
bandbreedte tussen 45% en 55%. De afdekking vindt
over de gehele looptijd van de verplichtingen plaats.
Om de afdekking van renterisico te realiseren wordt
gebruik gemaakt van veilige euro staatsobligaties
van Nederland en Duitsland en rentederivaten.

Duration vastrentende waarden

Monitoring van de afdekking en effectiviteit van
de afdekking vindt dagelijks plaats. Het bestuur
ontvangt maand- en kwartaalrapportages.
De rentegevoeligheid kan worden gemeten door
middel van de duration. De duration geeft aan
hoeveel procent bij benadering de reële waarde
van een belegging of verplichting verandert bij
een parallelle verschuiving van de rentecurve.
Een hoge duration geeft een hoge gevoeligheid
voor veranderingen in de rente weer.

Balanswaarde

Duration

Balanswaarde

Duration

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

(x € 1.000)

(in jaren)

(x € 1.000)

(in jaren)

444.220

10,2

444.140

12,8

464.755

19,2

425.766

15,4

718.278

22,8

647.822

21,4

(voor derivaten)
Duration vastrentende waarden
(na derivaten)
Technische voorziening (FTK-waardering)

Op balansdatum is de duration van de vastrentende
waarden circa 10 jaar, zonder het effect van rente
derivaten. Deze is aanzienlijk korter dan de duration
van de technische voorziening. Er is derhalve sprake
van een zogenaamde ”durationmismatch”. Bij een
rentedaling zal de waarde van de beleggingen

minder snel stijgen dan de waarde van de ver
plichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.
Het fonds is rentederivaten aangegaan,
waarmee de duration met 9 jaar wordt verlengd.
De totale duration van de vastrentende waarden
komt hiermee op 19 jaar.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

Resterende looptijd < 1 jaar

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%
2,9

37.076

8,4

13.075

342.637

77,1

5.442

1,2

Resterende looptijd > 5 jaar

51.324

11,5

325.209

73,3

Overig

13.183

3,0

100.414

22,6

444.220

100,0

444.140

100,0

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar
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Overig; dit betreft beleggingen in Emerging Market
Debt Local Currency Fund (2014:High Yield Corporate
Bonds, Emerging Market Debt Local Currency Fund
en Investment Grade Corporate Bonds) en in de
participaties hypothekenfondsen waar geen looptijd
van bekend is.
Medio 2015 heeft het bestuur besloten om het
afdekkingspercentage van renterisico te verlagen
naar 50%, de looptijd van de vastrentende waarden
is verlaagd en als gevolg hiervan is het belang van
de obligaties met een resterende looptijd tussen 1
en 5 jaar significant gestegen.

S2 Risico zakelijke waarden

Het risico zakelijke waarden is het risico dat de
waarde van de beleggingen onderhevig is aan
bewegingen in marktprijzen. De mate van bewegelijkheid is het grootst voor aandelen en minder
groot voor bijvoorbeeld vastgoed.

Het bestuur gaat er vanuit dat meer risicovolle
beleggingen op lange termijn waarde toevoegen.
De strategische samenstelling van de beleggings
portefeuille en dus het risicoprofiel wordt vastgesteld
op basis van een Asset Liability Management studie,
in combinatie met de andere sturingsinstrumenten
van het fonds (premie- en toeslagbeleid).
Periodiek wordt getoetst of de uitgangspunten
die in deze studie zijn gebruikt nog reëel zijn,
danwel bijsturing behoeven. Rondom de strate
gische normwegingen zijn bandbreedtes vastgesteld.
Monitoring van de samenstelling van de portefeuille
versus het beleid en de bandbreedtes vindt op
dagelijkse basis plaats. Het bestuur ontvangt
maand- en kwartaalrapportages.
Bij de bepaling van het vereist vermogen past het
pensioenfonds het standaardmodel van de DNB toe.
In dat model wordt een buffer aangehouden voor het
risico dat het fonds loopt met vastgoed en aandelen.
Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen
reële waarde waarbij waardenwijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden verwerkt,
zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct
zichtbaar in het beleggingsresultaat.

Het bestuur kiest bewust voor het lopen van
prijs(markt)risico om te kunnen voldoen aan de
doelstellingen en toeslagambitie.

Specificatie vastgoedbeleggingen naar aard:

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

Kantoren

1.482

5,4

1.654

7,0

Winkels

5.590

20,5

5.653

23,9

Woningen

6.262

22,9

6.025

25,5

Participaties

13.939

51,0

10.339

43,6

65

0,2

64

0,3

27.338

100,0

24.329

100,0

Bedrijfsgebouwen

Specificatie vastgoedbeleggingen naar regio:

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

Europa

23.882

87,4

21.315

87,6

Noord-Amerika

2.406

8,8

2.283

9,4

Zuid-Oost Azië

1.050

3,8

731

3,0

27.338

100,0

24.329

100,0
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Specificatie aandelen naar sector:

Financiële instellingen

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

51.192

22,6

42.554

23,6

(w.o. banken en verzekeraars)
Nijverheid en industrie

53.593

23,6

70.043

38,6

Handel

52.248

23,0

33.918

18,8

Gezondheidszorg

26.387

11,6

8.423

4,7

Overige dienstverlening

39.981

17,6

18.357

10,2

3.527

1,6

7.414

4,1

226.928

100,0

180.709

100,0

Diversen

Specificatie aandelen naar regio:

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

Europa

49.716

21,9

54.737

30,3

Noord-Amerika

115.493

50,9

53.384

29,5

7.051

3,1

7.020

3,9

50.490

22,3

45.713

25,3

4.178

1,8

19.855

11,0

226.928

100,0

180.709

100,0

Zuid-Amerika
Zuid-Oost Azië
Overig

S3 Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van een
financieel instrument zal fluctureren als gevolg van
veranderingen in valutawisselkoersen. Om een zo
optimaal mogelijke spreiding aan te houden en te
kunnen profiteren van kansen die de verschillende
regio's en sectoren bieden, belegt het fonds in de
returnportefeuille ook buiten de eurozone.
De matchingportefeuille is volledig belegd in euro.
Valuta binnen aandelen ESG wordt 100% afgedekt
en binnen een aantal beleggingsfondsen grotendeels
afgedekt. De afdekking van het valutarisico vindt
plaats door middel van valutatermijncontracten.

Het bestuur hanteert bandbreedtes. Monitoring van
het valutarisico versus het beleid en de bandbreedtes
vindt op dagelijkse basis plaats. Het bestuur ontvangt
maand- en kwartaal rapportages. Het totaalbedrag
van de gehele beleggingsportefeuille dat buiten
de euro wordt belegd bedraagt ultimo 2015 circa
€ 116.488 (2014: € 171.162). Van dit bedrag is 51%
(2014: 51%) afgedekt met de valutaderivaten.
Per einde boekjaar is de waarde van de uitstaande
valutatermijncontracten € 1.014 (2014: € 1.809).
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De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor

Valutaderivaten

afdekking

(x € 1.000)

Nettopositie

Nettopositie

na afdekking 2015

na afdekking 2014

€

€

€

€

EUR

508.535

129.435

637.970

655.664

AUD

3.137

-

3.137

2.511

CHF

4.055

-

4.055

1.696
3.559

GBP

10.009

-5.980

4.029

JPY

20.258

-19.198

1.060

17

USD

144.921

-105.271

39.650

25.411

64.557

-

64.557

52.251

755.472

-1.014

754.458

741.109

Overige

S5 Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen
voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds
(potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder
meer worden gedacht aan partijen die obligatie
leningen uitgeven, banken waar deposito's worden
geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter
(OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan
bijvoorbeeld herverzekeraars.
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel
van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft
betrekking op het risico dat partijen waarmee het
fonds transacties is aangegaan niet meer in staat
zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor
het fonds financiële verliezen lijdt.

Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten
aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen
met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra
zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten;
het hanteren van prudente verstrekkingnormen bij
hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het
settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd
in markten waar een voldoende betrouwbaar
clearing- en settlementsysteem functioneert.
Voordat in nieuwe markten wordt belegd,
wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen
op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten
wordt door het fonds enkel gewerkt met tegen
partijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn
afgesloten zodat posities van het fonds adequaat
worden afgedekt door onderpand. Er wordt gebruik
gemaakt van dagelijkse waarderingen.

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Staatsobligaties

(x € 1.000)

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

326.669

73,5

304.368

68,5

Bedrijfsobligaties

65.436

14,7

67.397

15,2

Hypotheken

34.973

7,9

33.017

7,4

17.142

3,9

39.358

8,9

444.220

100,0

444.140

100,0

Overig *

* Overig: de sectorverdeling in 2015 wijkt af van die in 2014. Om vergelijkbaarheid te maken,
zijn de vastrentende waarden in Emerging Markets in 2014 ad 29.307 als overig gepresenteerd.
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille
kan het volgende overzicht worden gegeven:

31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

31 december 2014

€

%

€

%

AAA

296.707

66,8

329.211

74,1

AA

6.116

1,4

4.066

0,9

A

23.511

5,3

21.739

4,9

BBB

38.264

8,6

40.725

9,2

BB

10.772

2,4

13.073

2,9

B

12.289

2,8

9.930

2,2

955

0,2

2.032

0,5

55.606

12,5

23.364

5,3

444.220

100,0

444.140

100,0

Lower than B
Zonder rating*

* Het saldo betreft voornamelijk beleggingen in derivaten.
Rating BBB en hoger betreft investment grade. Rating BB en lager betreft non investment grade.

S6 Verzekeringstechnisch risico
Langlevenrisico
Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer
blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt
bij de bepaling van de technische voorziening.
Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het
pensioenvermogen niet voor de uitkering van
de pensioenverplichting. Door toepassing van
Prognosetafel AG2014 met adequate correcties
voor ervaringssterfte is het langlevenrisico
nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering
van de pensioenverplichtingen.
Overlijdensrisico
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval
van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen
moet toekennen waarvoor door het fonds geen
voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden
uitgedrukt in risicokapitalen.
Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico
dat het fonds voorzieningen moet treffen voor
premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen
van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de
risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt
via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor
de risicopremie worden periodiek herzien. Het beleid
van het fonds is om het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico niet te herverzekeren.

Toeslagrisico
Het bestuur van het pensioenfonds heeft de ambitie
om het pensioen te indexeren. De mate waarin
dit kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de
ontwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie
en demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat
de toeslagtoezegging voorwaardelijk is. Ultimo 2015
bedraagt de dekkingsgraad 101,1%. In het kader van
nFTK is het niet toegestaan om de pensioenen te
indexeren.

S7 Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet
aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van
pensioenuitkeringen, derivatentransacties of
uitvoeringskosten kan voldoen. Het beleid is erop
gericht dat enerzijds een gedegen cashmanagement
proces wordt gevoerd en anderzijds dat de beleggings
portefeuille voornamelijk belegd wordt in liquide
en dus snel verhandelbare beleggingen producten.
Ten aanzien van mogelijke liquiditeitsbehoefte uit
hoofde van derivatentransacties hanteert het fonds
strikte richtlijnen. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit),
gaat het hierbij om de kortere termijn.
De omvang van liquiditeitsbehoefte uit hoofde
van maandelijkse pensioenuitkeringen en betaling
van kosten is beperkt. Dit cashmanagement proces
wordt maandelijks gemonitord, waarbij afstemming
op de premie inkomsten plaatsvindt.
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Bij de bepaling van het vereist vermogen past het
pensioenfonds het standaardmodel van de DNB toe.
In dat model wordt het liquiditeitsrisico vooralsnog
op nihil gesteld.

S8 Concentratierisico

Het concentratierisico is het risico dat er een te grote
afhankelijkheid bestaat van beleggingen in één
bepaald product, land, regio, sector of debiteur.
Het beleid is erop gericht een zo groot mogelijke
spreiding aan te brengen over landen, regio 's,
sectoren en debiteuren en het concentratierisico
zo goed als mogelijk te reduceren. Binnen de returnportefeuille wordt daarom voornamelijk belegd in
beleggingsfondsen. In de matchingportefeuille is
er sprake van concentratierisico door het louter
toestaan van de meest veilige staatsobligaties
met een AAA rating.
Het bestuur accepteert dit risico en weegt door
lopend dit concentratierisico af tegen het risico
dat dit deel van de portefeuille de verplichtingen in
onvoldoende mate volgen. De matchingportefeuille
is er immers op gericht om voor 50% het verloop
van de verplichtingen van het fonds te volgen.
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van
concentratierisico. Om te bepalen welke posten
hieronder vallen, moeten per beleggingscategorie
alle instrumenten met dezelfde debiteur worden
gesommeerd. Als grote post wordt aangemerkt elke
post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.
Op basis van "doorkijk principe" is er geen post
die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.
Bij de bepaling van het vereist vermogen past het
pensioenfonds het standaardmodel van de DNB
toe. In dat model wordt het concentratierisico
vooralsnog op nihil gesteld.
Op grond hiervan heeft het bestuur geconcludeerd
dat er geen sprake is van concentratie in de activa
of verplichtingen en dat er daarom geen buffer
voor concentratierisico wordt aangehouden.

S9 Operationeel risico

Het operationele risico is het risico samenhangend
met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende
procesinrichting dan wel procesuitvoering.
Het bestuur onderkent dat er zowel binnen de
bestuurlijke organisatie van het fonds als bij de
uitvoering van het pensioen- en vermogensbeheer
sprake is van verschillende operationele risico 's.
Operationele risico 's uitbestedingsrelaties
Voorbeelden van operationele risico 's bij uit
bestedingsrelaties zijn ontoereikende procedures
met betrekking tot de afhandeling van beleggingstransacties of pensioenuitkeringen en het ontbreken
van functiescheiding, maar ook IT-risico 's zoals
systeemuitval en onvoldoende back-up faciliteiten.
Als gevolg van deze operationele risico 's kunnen
zich zowel financiële als reputatie schades voordoen.
Het beleid van het fonds is erop gericht om dit risico
zo goed als mogelijk te reduceren en te beheersen.
Met de pensioenuitvoerder is een verbeterplan
opgesteld, welke door het bestuursbureau nauw
gemonitord wordt. Daarnaast stelt het bestuur eisen
aan de uitbestedingsrelaties welke zijn vastgelegd
in het uitbestedingsbeleid. Er vinden periodieke
overleggen plaats met alle uitbestedingsrelaties
en de uitvoerder rapporteert door middel van een
SLA rapportage over de dienstverlening en voortgang
van het verbeterplan.
Bij de bepaling van het vereist vermogen past het
pensioenfonds het standaardmodel van de DNB toe.
In dat model wordt het operationeel risico vooralsnog
op nihil gesteld.
Systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale
financiële systeem (de internationale markten)
niet langer naar behoren functioneert waardoor
beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar
zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen
verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit
risico voor het fonds niet beheersbaar.
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Handhavingsrisico (verplichtstelling)
Het handhavingsrisico is het risico dat werkgevers
niet zijn aangesloten bij Bpf Hibin, terwijl zij dit
volgens de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstak- pensioenfonds 2000 wel verplicht
zijn. Er heeft in deze situatie geen premiebetaling
plaatsgevonden, terwijl een deelnemer wel aanspraak kan maken bij Bpf Hibin op de uitkering.
Het bestuur acht dit een zeer belangrijk risico.

Juridisch risico
Het juridisch risico is het risico samenhangend
met (veranderingen in en naleving van) wet- en
regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van
haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid
dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of
niet correct gedocumenteerd zijn. Het beleid is
erop gericht het juridisch risico zo veel mogelijk
te reduceren en te beheersen.

In de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is vastgelegd
dat het georganiseerde bedrijfsleven een verzoek
tot verplichtstelling, wijziging of intrekking van die
verplichtstelling kan doen. Met andere woorden:
cao-partijen spelen een centrale rol bij de totstandkoming van de verplichtstelling; zonder hen is
een verplichtstelling niet mogelijk. Gevolg van
de verplichtstelling is onder meer dat werkgevers
en werknemers verplicht zijn de statuten en de
reglementen van het fonds na te leven. Door verplichtstelling van de deelneming in het fonds wordt
deze deelneming voor iedereen gelijkgesteld met een
deelneming op grond van een pensioentoezegging.

Zo worden alle contracten, overeenkomsten
en SLA afspraken getoetst door externe juristen,
is er een contractenregister opgesteld en is de
monitoring van de naleving van (nieuwe) weten regelgeving ook uitbesteed aan diverse
uitbestedingspartijen. Er vinden periodieke
evaluaties plaats van de contracten en is
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Tevens is de klachten- en geschillenregeling
ingeregeld. Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur
over al deze aspecten.

Werkgevers zijn op grond van het verplichtstellingsbesluit en de Wet Bpf 2000 verplicht om zich uit
eigen beweging aan te sluiten bij Bpf HiBiN wanneer
zij werkzaam zijn in de sector die onder het verplichtstellingsbesluit vallen. Er rust op deze werkgevers
een zelfstandige onderzoeksplicht om de aansluiting
te bewerkstelligen en wanneer er onduidelijkheid is
behoort de werkgever actief Bpf HiBiN, te benaderen
om duidelijkheid over al dan niet verplichte aan
sluiting te verkrijgen.
Op grond van de verplichtstelling en de Wet Bpf 2000
is Bpf HiBiN verplicht om alle mogelijke inspanningen
en acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat
werkgevers en werknemers die onder de reikwijdte
van de verplichtstelling van Bpf HiBiN vallen,
ook daadwerkelijk worden aangesloten. De juiste
(wettelijke) procedure dient hiervoor te worden
gevoerd,inclusief het versturen van premienota's,
het innen van de premies en het desnoods in
vorderen van deze premies via een dwangbevel.
Het bestuur heeft in 2014 actief beleid ontwikkeld
om ten onrechte niet aangesloten ondernemingen
op te sporen ter bescherming van de pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle belanghebbenden. Hiertoe is een aparte werkgroep ingericht.
In 2015 is uitvoering gegeven aan dit beleid.

Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico is het risico dat de integriteit
het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet
integere, onethische gedragingen van bestuursleden
en medewerkers dan wel van de leiding van uit
bestedingspartijen, in het kader van weten regel
geving en maatschappelijke en door de instelling
opgestelde normen. Het beleid is erop gericht dit
risico zo veel mogelijk te reduceren en eisen te
stellen aan bestuursleden en uitbestedingspartijen.
Daarnaast heeft het bestuur een maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid vastgesteld en
geïmplementeerd.
Ter voorkoming van de mogelijke verstrengeling
van belangen en van misbruik of oneigenlijk gebruik
van de bij het fonds aanwezige informatie is er
een gedragscode opgesteld. De gedragscode is
van toepassing op ieder bestuurslid en de leden
van de commissies van het fonds. Het bestuur
van het fonds heeft een onafhankelijke compliance
officer aangesteld die toezicht houdt op de naleving
van de gedragscode. Het integriteitsrisico bij uit
bestedingsrelaties wordt meegenomen en besproken
in de periodieke gesprekken dan wel bij nieuwe
of het verlengen van contracten.
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Communicatierisico
Het communicatierisico is het risico dat door
onvoldoende, onjuiste of onvolledige communicatie
de deelnemer niet goed wordt geïnformeerd.
Het bestuur vindt duurzame communicatie naar
deelnemers en andere stakeholders van groot belang.
Het beleid van het fonds is de laatste jaren aan
gescherpt. Om de risico 's als gevolg van het
gedrag en de verwachtingen van de deelnemers
te beheersen is het communicatiebeleid ontwikkeld.
De communicatie van het fonds voldoet minimaal
aan de eisen van pensioenwet en pension fund
governance. Daarnaast stelt het fonds specifieke
eisen zoals het rekening houden in de communicatie
met de diversiteit van de doelgroepen. Het bestuur
heeft een extern communicatiebedrijf aangesteld
en zet moderne communicatiemiddelen als social
media en de Pensioenapp in ter verhoging van de
effectiviteit. De effectiviteit van de communicatie
wordt periodiek getoetst.

Verbonden partijen
Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen
naar de toelichting op de pensioenuitvoeringskosten.
Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake
van vorderingen op, (voormalige) bestuurders.
Er nemen geen bestuurders deel aan de pensioenregeling van het fonds, de medewerkers van het
bestuursbureau nemen deel aan de pensioenregeling
van het fonds, op basis van voorwaarden in de
pensioenregeling.
Niet in de balans opgenomen activa
en verplichtingen
Langlopende contractuele verplichtingen
Per 31 december 2015 zijn er geen langlopende
contractuele verplichtingen.

S10 Actief beheerrisico

Het actief beheerrisico heeft betrekking op de ruimte
om bij de uitvoering van het beleggingsbeleid af te
wijken van de strategisch nageleefde portefeuille.
De mate van actief beheer is bepaald aan de hand
van de tracking error ten opzichte van de voor de
portefeuille vastgestelde benchmark. Wanneer de
tracking error groter is dan 1%, dan schrijft het
standaardmodel een extra buffer voor. In het kader
van nFTK wordt daarom een buffer aangehouden
voor het actief beheerrisico.
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13.6

Toelichting op de staat
van baten en lasten
7. Premiebijdragen risico pensioenfonds (van werkgevers en werknemers)

(x € 1.000)

2015

2014

€

€

28.687

28.831

275

539

-

227

28.962

29.597

498

-262

29.460

29.335

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
Periodieke premies Anw-hiaat
FVP-koopsommen

Afschrijving premievordering

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren en afschrijving premievordering wordt gesaldeerd weergegeven.
Er is een bedrag van € 457 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren en er werd een bedrag
van € 41 over de afgeschreven premies van afgelopen jaren gecorrigeerd.

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

2015

2014

€

€

Kostendekkende premie

38.030

32.088

Gedempte premie

29.805

19.629

Feitelijke premie

28.962

29.597

De kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuur van 31 december
2014 gepubliceerd door DNB). Het fonds hanteert voor de jaarlijkse toetsing van de hoogte van de kostendekkende
premie een gedempte kostendekkende premie. Bij het vaststellen van de gedempte kostendekkende premie
is voor het verslagjaar 2015 uitgegaan van een gemiddelde (vaste) rekenrente van 2,50% (2014: 5,30%).
Het percentage 2,5% is gelijk aan het verschil tussen het verwachte nominale fondsrendement van 4,6%
per jaar en een aftrek van 2,1%-punt in verband met de indexatieambitie (prijsinflatie) en voor prudentie.
De feitelijke premie in 2105 bestaat uit actuarieel benodigde koopsom 14.320, opslag voor uitvoeringskosten
2.880, opslag voor solvabiliteit 2.153 en voorwaardelijke onderdelen 9.609. De feitelijke premie is in 2015 lager
dan de gedempte premie. De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.
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De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

(x € 1.000)

2015

2014

€

€

Actuarieel benodigde koopsom

30.779

25.934

Opslag voor uitvoeringskosten

2.880

3.172

4.371

2.982

38.030

32.088

2015

2014

€

€

Actuarieel benodigde koopsom

15.163

14.760

Opslag voor uitvoeringskosten

2.880

3.172

2.153

1.697

9.609

-

29.805

19.629

Solvabiliteitsopslag

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen)
Voorwaardelijke onderdelen
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8. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
2015

(x € 1.000)

Directe

Indirecte

Kosten van

beleggings

beleggings

vermogens-

opbrengsten

opbrengsten

beheer

€

€

€

Totaal

€

Vastgoed beleggingen

3.032

492

-113

3.411

Aandelen

5.327

15.054

-941

19.440

Vastrentende waarden

8.639

-6.998

-1.842

-201

3.821

-42.221

-211

-38.611

38

523

-22

539

20.857

-33.150

-3.129

-15.422
Totaal

Derivaten
Overige beleggingen

2014

Vastgoed beleggingen

Directe

Indirecte

Kosten van

beleggings

beleggings

vermogens-

opbrengsten

opbrengsten

beheer

€

€

€

€

-

520

-137

383

Aandelen

3.067

20.814

-674

23.207

Vastrentende waarden

9.188

59.495

-929

67.754

Derivaten

4.533

52.623

-233

56.923

Overige beleggingen

2.275

-32

-84

2.159

Overige opbrengsten en lasten

-869

-

-

-869

18.194

133.420

-2.057

149.557

De kosten van vermogensbeheer bedragen in 2015 € 3.129.000 (2014: € 2.420.000). Deze kosten zijn exclusief de indirecte
beleggingskosten, zoals transactiekosten. Deze zijn opgenomen onder het directe beleggingsresultaat. De totale beleggingskosten direct en indirect bedragen over 2015 € 4.403.000 (2014: 4.173.000). De totale beleggingskosten ad € 4.403.000
omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerders direct bij het fonds in rekening zijn gebracht, en overige vermogensbeheerkosten. Deze kosten die door de custodian en vermogensbeheerders direct bij het fonds in rekening
zijn gebracht bestaan voor € 1.290.000 uit beheervergoedingen, voor € 348.000 uit kosten overlay en voor € 631.000 uit
transactiekosten. De overige vermogensbeheerkosten omvatten de kosten voor fiduciair beheer € 809.000, bewaarloon
€ 252.000, advieskosten vermogensbeheer € 203.000, kosten bestuursbureau € 665.000 en overige kosten € 205.000.'

9. Pensioenuitkeringen

(x € 1.000)
2015

2014
€

Ouderdomspensioen

8.084

8.973

Partnerpensioen

2.670

2.673

Wezenpensioen

81

73

Arbeidsongeschiktheid

405

435

Afkopen regulier

327

459

-

1.048

11.567

13.661

Afkopen project kleine pensioenen

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 462,88 (2014: € 458,06) per jaar
overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).
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10. Pensioenuitvoeringskosten

Administratiekosten
Administratiekosten vorig boekjaar

2015

2014

€

€

1.336

825

199

-

88

185

Accountantskosten

38

48

Contributies en bijdragen

29

42

Kosten Bestuursbureau

449

422

Pensioencommunicatie

263

332

Bestuurskosten

182

193

Actuariskosten

Juridische kosten/verplichtstelling/governance
Overige

780
11

1.360

3.375

3.449

42

De toename van de administratiekosten in 2015 ten opzichte van 2014 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het
vervallen van de koepelvrijstelling voor pensioenadministratie, waardoor pensioenuitvoerders vanaf 1 januari
2015 BTW in rekening moeten brengen over hun dienstverlening.

Honoraria accountant

(x € 1.000)

Accountant

Overig netwerk

Totaal

2015

€

€

€

Controle van de jaarrekening

31

-

31

Andere controlewerkzaamheden

7

-

7

Fiscale advisering

-

-

-

Andere niet-controle diensten

-

-

-

38

-

38

Accountant

Overig netwerk

Totaal

€

€

€

2014

16

-

16

Andere controlewerkzaamheden

Controle van de jaarrekening

7

-

7

Fiscale advisering

-

-

-

Andere niet-controle diensten

-

-

-

23

-

23
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Bezoldiging Personeelsleden
De kosten bestuursbureau bestaan voor € 184.678
(2014: € 55.732) aan lonen, € 25.914 (2014: € 9.754)
aan sociale lasten en voor € 17.566 (2014: € 6.620)
aan pensioenpremies van medewerkers die bij
het pensioenfonds in dienst zijn.
Personeelsleden
Bij het fonds zijn 4 medewerkers (3,8 FTE) (2014: 1)
in dienst.

Bezoldiging bestuurders
De transacties met bestuurders hebben betrekking
op de vergoedingen voor de werkzaamheden
verband houdende met de bestuurs- en commissie
vergaderingen. De vergoedingen bestaan uit
vacatiegeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten,
overige kosten bestuur en overige bestuurskosten
2015: € 208.770 (2014: € 246.427). Afgezien hiervan
zijn geen bezoldigingen toegekend.

11. Mutatie technische voorzieningen

(x € 1.000)

2015

2014

€

€

Pensioenopbouw

30.307

25.191

Rentetoevoeging

1.110

2.005

-11.004

-13.709

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

1.225

419

Wijziging marktrente

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-9.005

121.523

Vervallen driemaands middeling rente

32.439

-

Wijziging methodiek UFR-systematiek

27.718

-

163

-2.340

-2.497

1.165

70.456

134.254

Wijziging actuariële uitgangspunten
Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen
Totaal

Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel
berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is
het effect op de voorziening pensioenverplichtingen
van de in het verslagjaar opgebouwde nominale
rechten ouderdomspensioen en nabestaanden
pensioen. Verder is hierin begrepen het effect
van de individuele salarisontwikkeling.
Rentetoevoeging
De voorziening pensioenverplichtingen is in het
boekjaar opgerent met 0,159% (2014: 0,351%). Dit is
de éénjaarsrente uit de door DNB gepubliceerde
rentetermijnstructuur per 31 december 2014 zonder
driemaandsmiddeling.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen
en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden
vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd
opgenomen afname van de voorziening betreft het
bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering
van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode. Toekomstige pensioenuitvoeringskosten
(in het bijzonder excassokosten) worden vooraf
actuarieel berekend en opgenomen in de voor
ziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd
opgenomen afname van de voorziening betreft het
bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering
van de verwachte uitvoeringskosten in de verslag
periode.

JAARVERSLAG 2015 125

Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde
van de technische voorzieningen herrekend door
toepassing van de actuele rentetermijnstructuur.
Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd
wijziging marktrente.
Tevens zijn per 31 december 2015 achtereenvolgens de
volgende aanpassingen in de rentetermijnstructuur
(RTS) verwerkt: het vervallen van de 3-maandsmiddeling per 1 januari 2015, het effect van de overgang naar
de nieuwe UFR methodiek resulterend in een verlaging
van de UFR van 4,2% naar 3,2% en de omrekening van de
TV op basis van de rentetermijnstructuur per 1 januari
2015, één jaar forward, zonder driemaandsmiddeling,
naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015,
zonder driemaandsmiddeling. Voor verdere toelichting
wordt verwezen naar de toelichting in de grondslagen
inzake schattingswijzigingen.

Wijziging actuariële uitgangspunten
De actuariële grondslagen en/of methoden worden
periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve
van de berekening van de actuele waarde van de
pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van interne en externe actuariële des
kundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking
van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven,
arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen
voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de
populatie van het fonds.
De vaststelling van de toereikendheid van de
voorziening voor pensioenverplichtingen is een
inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt
gemaakt van schattingen en oordelen door
het bestuur van het fonds. Het effect van deze
wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat
op het moment dat de actuariële uitgangspunten
worden herzien.

Mutatie overige technische voorzieningen

Mutatie spaarfonds gemoedsbezwaarden

(x € 1.000)

2015

2014

€

€

11

15

11

15

12. Saldo overdrachten van rechten

(x € 1.000)

2015

2014

€

€

Inkomende waardeoverdrachten

2.225

1.805

Uitgaande waardeoverdrachten

-1.380

-1.477

845

328

De toevoeging aan de technische voorziening uit
hoofde van de overgenomen pensioenverplichtingen
bedraagt € 2.906 (2014: € 1.824). Het resultaat op
de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt
in 2015 € -681 (2014: € -19).

De afname van de technische voorziening uit hoofde
van de overgedragen pensioenverplichtingen
bedraagt € 1.681 (2014: € 1.405). Het resultaat op
de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt
in 2015 € 301 (2014: € -72).
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13. Herverzekeringen

(x € 1.000)

2015

Premies uit hoofde van herverzekering
Totaal premies

2014

€

€

167

90

167

90

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

-416

-49

Totaal uitkeringen

-416

-49

-249

41

De stijging van de uitkeringen uit hoofde van herverzekering komt voornamelijk door afrekening vorig jaar.

Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen heeft de jaarrekening
2015 vastgesteld op 30 mei 2016.

Breda, 30 mei 2016
Namens het bestuur,
G. Alferink 					
C. Lonsain
Voorzitter					Vice-voorzitter
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Bijlage 1:

Nevenfuncties bestuursleden

↓

In onderstaande tabel worden de nevenfuncties van de bestuursleden weergegeven.
Nevenfunctie

Wie

Docent Haagse Hogeschool (2,5 dagen per week)

De heer H.J.J. Schoon 		

Schogad beheer BV (privé beleggings BV)

De heer H.J.J. Schoon

Commissaris bij Klaverblad Verzekeringen

De heer H.J.J. Schoon

Vakbondsbestuurder FNV

De heer F.J.M. de Beer

Kandidaat bestuurslid BPF Tex
De heer F.J.M. de Beer
			
Bestuurslid FKB Hibin (wisselend voorzitter en secretaris)
De heer F.J.M. de Beer
Bestuurslid Sociaal Fonds Levensmiddelen

De heer F.J.M. de Beer

Bestuurslid VUT Fonds Levensmiddelen

De heer F.J.M. de Beer

Bestuurslid Pensioenfonds Wonen

De heer C. Lonsain

Bestuurslid Pensioenfonds Particuliere Beveiliging

De heer C. Lonsain

Bestuurslid Pensioenfonds Nederlandse Groothandel

De heer C. Lonsain

Bestuurslid Pensioenfonds Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
De heer C. Lonsain
			
Notaris, Heuvelrugnotarissen
De heer G. Alferink
Voorzitter RvT Kinderopvang SKDD

De heer G. Alferink

Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Aandelen Hoek-Driebergen

De heer G. Alferink

Voorzitter KNB Ring Midden-Nederland

De heer G. Alferink

Lid geschillencommissie ”BOU” van Hibin, Den Haag
De heer M.J.J. Vaes
			
Penningmeester Senior business Sociëteit, ’s-Hertogenbosch
De heer M.J.J. Vaes
Directeur The Index People (TIP)

De heer M.P. Vijver

Directeur pensioenbureau Stichting CRH Pensioenfonds

De heer G.P.T. van Heiningen
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Bijlage 2:

Economische en financiële
markten, beleggingsrendementen

Terugblik economie en financiële markten
2015 was een behoorlijk wisselvallig en bij vlagen
turbulent beleggingsjaar. Zoals verwacht trok de
economische groei in de meeste ontwikkelde landen
licht aan. Opkomende landen hadden juist te maken
met een groeivertraging. Uiteenlopend monetair
beleid, de steeds verder dalende olieprijs en een
oplaaiende crisis in de eurozone in de eerste helft
van het jaar waren belangrijke thema’s. Samen met
geopolitieke problemen zorgde dit voor een onrustig
marktbeeld.

De eurozone realiseerde per saldo een economische
groei van 1,5% (bron: IMF). Dit is een verbetering
ten opzichte van 2014. Het ruime monetaire beleid,
de lage olieprijs, en de zwakke euro waren posit ieve
factoren voor Europa. Ook de economie van de
Verenigde Staten draaide gestaag door en groeide
met 2,6%. Met een groei van 6,8% zat China op een
aanmerkelijk lager groeipad dan in voorgaande
jaren. De transitie van een investeringsgedreven
naar een meer consumptiegedreven economie is
hiervan de belangrijkste oorzaak. In de zomer zagen
beleidsmakers zich genoodzaakt om de Chinese
yuan te devalueren. Andere opkomende landen
zagen door daling van hun valuta hun schuldpositie
in Amerikaanse dollars verder oplopen. Voor grondstoffen exporterende landen kwam de daling van
de olieprijs daar nog eens bij.
De dalende olieprijs had ook effect op de wereldwijde
inflatiecijfers en deze lag het hele jaar onder de ECBdoelstelling van bijna 2%. In de Verenigde Staten en
China was er een vergelijkbaar beeld. De consumentenprijzen stegen nauwelijks gedurende het jaar,
maar de producentenprijzen in China dalen zelfs
al een aantal jaren.
Het monetaire beleid in de meeste regio’s was nog
steeds zeer ruim te noemen. De Europese Centrale
Bank (ECB) startte in maart met ’quantitative easing’
(QE), een opkoopprogramma van voornamelijk

staatsobligaties. Dit programma heeft als doel de
inflatie te stimuleren. Dit zorgde voor een verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse
dollar. Mede door toedoen van de (ECB) daalden de
renteniveaus in de eurozone naar nieuwe, historisch
lage niveaus. De minder sterke euro legde ook druk
op centrale banken van andere landen die hun munt
aan de euro gekoppeld hadden. Eerder in het jaar
besloot de Zwitserse centrale bank al om de minimale
wisselkoers ten opzichte van de euro los te laten. In de
Verenigde Staten verhoogde de centrale bank (Fed)
aan het einde van het jaar de beleidsrente met 0,25%.
Dit was de eerste renteverhoging in de Verenigde
Staten in negen jaar.
Angst voor een harde landing van de Chinese economie was een terugkerend thema gedurende het
hele jaar. Ook was er regelmatig angst voor een crisis
in opkomende landen. Verder was er natuurlijk de
onrust rond Griekenland, waar een ’Grexit’, dat wil
zeggen het uittreden van Griekenland uit de euro,
maar net kon worden voorkomen. De verhouding met
Rusland bleef verstoord en inmiddels vijf jaar na de
Arabische lente bleef de onrust in het Midden-Oosten
alleen maar toenemen. Dit alles zorgde ervoor dat
er periodiek onrust was, maar dat de effecten op de
financiële markten per saldo beperkt bleven.
Op de financiële markten was 2015 een jaar om snel
te vergeten. Het afwisselende sentiment zorgde voor
een wisselvallig koersverloop. Tot de zomer was het
beeld redelijk gunstig, maar daarna zorgden de
dalende olieprijs, de onrust rondom opkomende
landen, en de onzekerheid over de uitblijvende
renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank
voor een forse correctie. De daling van de Chinese
valuta in augustus zorgde voor extra onrust. Aan het
einde van het jaar stelde de ECB de markten teleur
door de monetaire maatregelen minder ver uit te
breiden dan werd verwacht. Per saldo resteerden
voor de meeste beleggingscategorieën bescheiden
rendementen.
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Gematigde totaalrendementen

lastig jaar. Het totaalrendement op staatsobligaties
was laag en de risicovollere vastrentende categorieën
lieten lage of negatieve rendementen noteren.
De zorgen rondom de Opkomende Markten hadden
hun weerslag op de meeste beleggingen uit die
regio. Zo lieten aandelen Opkomende Markten en
schuldpapier in lokale valuta (EMD LC) negatieve
rendementen noteren.

In 2015 lieten zowel de risicovolle als de risicovrije
beleggingscategorieën een grillig verloop zien.
De totaalrendementen over heel 2015 waren zeer
beperkt voor de meeste beleggingscategorieën
(zie grafiek). De categorieën vastgoed en aandelen
lieten, zeker in vergelijking met voorgaande jaren,
een bescheiden positief rendement zien. Voor de
meeste vastrentende categorieën was het een

Totaalrendementen 2015

Euro inflation linked

EMD HC (Euro hedged)

0,0%

-4,3%

-5,2%

-5,2%

-32,9%

Grondstoffen (Dollar)

0,7%

EMD LC (Euro)

0,8%

Aandelen Opkomende
Markten (Euro)

1,6%

Global High Yield
(Euro hedged)

2,1%

Euro nietstaatsobligaties

4,3%

Euro staatsoblicaties

5%

Aandelen wereld
(dev LC)

10%

Beursgenoteerd
vastgoed (wereld LC)

Totaalrendementen 2015

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

Aandelenmarkten overwegend in de plus
De categorie aandelen liet voor het vierde achtereenvolgende jaar een positief rendement zien.
Maar wel het laagste in de afgelopen vier jaar.
Gedurende de eerste helft van het jaar bereikten
diverse aandelenmarkten nog nieuwe all time
highs, vooral gedreven door het aanhoudende
ruime monetaire beleid.

Onzekerheid omtrent het monetaire beleid van
de Fed en de onrust in diverse Opkomende Landen
zorgden voor een kentering. Per saldo eindigde
de aandelenmarkten het jaar nog wel positief.
Vooral Japanse en Europese aandelen behaalden
nog redelijk aantrekkelijke rendementen, terwijl
aandelen Opkomende Markten een negatief
rendement behaalden.
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Vastrentende waarden

Het jaar stond in het teken van de eerste rentever
hoging van de Fed. Door de positieve ontwikkeling
op de banenmarkt is het werkloosheidscijfer in de
VS inmiddels gedaald tot 5%. Ondanks dat de inflatie
nog onder de doelstelling ligt, was dit voor de Fed
genoeg reden om in december de rente met 0,25% te
verhogen. Hiermee is een einde gekomen aan de 0%
rente die sinds 2009 gehanteerd werd. De Fed gaf
wel duidelijk aan de rente zeer geleidelijk te willen
verhogen gezien de onzekerheden in de rest van de
wereld.
De economische groei over 2015 is uitgekomen op
1,8%. De arbeidsmarkt in de VS ontwikkelt zich positief
maar gezien de recente tegenvallende productiecijfers
en de nog steeds lage core inflatie, is en blijft er
veel onzekerheid over hoeveel renteverhogingen
de Fed uiteindelijk kan gaan doorvoeren.
Een verdere stijging van de dollar als gevolg van
renteverhogingen zal de groei en inflatie in de US
drukken. Het lijkt dan ook niet ondenkbaar dat de
Fed al snel pas op de plaats maakt en al in 2016 een
pauze moeten inlassen.

Vastgoed en hypotheken

Woningen
De Nederlandse woningmarkt liet afgelopen jaar
een sterk positieve ontwikkeling zien, zowel aan de
gebruikerskant als aan de beleggerskant. Het aantal
transacties op de koopmarkt nam fors toe en ook de
woningprijzen lieten een sterke groei zien.
Naast de aantrekkende koopmarkt zagen we ook
op de huurmarkt dat de perspectieven voor de
belegger verbeterden.
Winkels
Onder aanvoering van een aantrekkende economie
en huizenmarkt nam het consumentenvertrouwen
in 2015 verder toe. Dat heeft geresulteerd in licht
stijgende detailhandelsomzetten. Toch profiteerden
veel retailers hier niet tijdig van en zijn in moeilijkheden terechtgekomen. In de laatste week van 2015
vroegen grote retailers zoals V&D en Macintosch
faillissement aan. Deze retailers staan symbool voor
de veranderende winkelmarkt waarin middelmaat
en gebrek aan onderscheidend vermogen wordt
afgestraft door de consument.

Kantoren
De gebruikersmarkt voor kantoren stabiliseerde zich
in 2015 verder. De goede locaties lieten duidelijk meer
krapte zien. Toch is de gebruikersmarkt in zijn geheel
nog structureel uit evenwicht. Ondanks de disbalans
op de gebruikersmarkt was de interesse in de beleggingsmarkt voor Nederlandse kantoren zeer groot,
wat tot een aanscherping van de aanvangsrendementen zorgden binnen het ’core’-vastgoed.
Zorgvastgoed
Op 1 januari 2015 werd de herstructurering van
de langdurige zorg een feit. Dit betekende een
verdere verankering van het langer thuis wonen
en het faciliteren van zorg aan huis. Beleggers
konden hierop inspelen en investeringsmogelijkheden namen toe omdat corporaties, met het in
werking treden van de nieuwe Woningwet op 1 juli
2015, zich steeds meer moesten terugtrekken uit het
geliberaliseerde segment. Daar staat tegenover dat
steeds meer commerciële partijen zich begeven op
de investeringsmarkt van zorgvastgoed.
De herstructurering van de zorg zorgde er ook in
2015 voordat er diverse zorginstellingen in financiële
problemen zijn gekomen.
Internationaal vastgoed
Op de Europese vastgoedmarkt steeg in generieke zin
de vraag naar courant vastgoed. Op de kantorenmarkt
resulteerde een tekort aan hoogwaardige kantoorruimte in stijgende huurprijzen. Op de verhuurmarkt
voor winkels ging de meeste vraag uit naar prime
high street retail en prime winkelcentra met als
gevolg dat ook hier de huurprijzen stegen. Buiten de
toplocaties staan huurprijzen onder druk, zowel op
de kantoren- als op de winkelmarkt. De sterke groei
van e-commerce zorgde voor een toename van de
vraag op de bedrijfsruimtemarkt. Op de Europese
woningmarkt liep de schaarste verder op waardoor
de prijzen opnieuw stegen, voornamelijk in de grote
steden van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Algemeen nam de gebruikersvraag naar kantoren in
de regio Azië-Pacific weliswaar toe maar daar stond
in veel regio´s een aanzienlijk nieuwbouwaanbod
tegenover. Hierdoor nam de leegstand in diverse
markten toe en was er beperkte ruimte voor huurgroei. Ook op de verhuurmarkt voor winkels zorgde
een aanzienlijke toename van het aanbod
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voor meer leegstand. Bovendien was de uitbreidingsvraag naar winkels beperkt. In Australië was er op
de beste locaties wel ruimte voor een stijging van de
markthuurprijzen. In 2015 profiteerde de gebruikersvraag naar bedrijfsruimten en logistiek vastgoed van
de aanhoudende groei van de export, on- en offline
consumptie en industriële productie in de regio
Azië-Pacific.
Door de economische hoogconjunctuur ontwikkelden alle verhuurmarkten in Amerika zich gemiddeld
genomen positief. In alle sectoren nam de gebruikersvraag toe en daalde de leegstand. Hoewel ook de
nieuwbouw in alle sectoren toenam, lag deze nog
altijd onder het niveau van voor de financiële crisis.
Per saldo resulteerde dit voor de verschillende sectoren
in een stijging van de gemiddelde huurniveaus.
Op de kantorenmarkt nam de vraag vooral toe door
de sterke groei van bedrijven in Technologie, Media
en Telecommunicatie. De verhuurmarkt voor winkels
bleef relatief achter op de andere sectoren door de
laat cyclische gebruikersvraag en de opkomst van
e-commerce.
Hypotheken
Het herstel van de Nederlandse woning- en
hypotheekmarkt zette, in opvolging van verleden
jaar, door. Verlaging van de maximale NHG grens
en afschaffing van verruimde schenkingsvrijstelling
waren ondergeschikt aan het stijgende consumentenvertrouwen, de koopkracht en de historisch lage
hypotheekrente. Het aantal woningverkopen en
hypotheekaanvragen is in 2015 de facto toegenomen
met respectievelijk 16,1% en 13,6%. Deze groei was
met name te danken aan de eerste twee kwartalen
van 2015 waarbij een verscherpte NIBUD-regeling
en de verlaagde maximale NHG-grens nog niet
van kracht waren.
Vanaf het derde kwartaal van 2015 werd zichtbaar
dat, voor het eerst sinds 10 jaar, het aantal mensen
met een betalingsprobleem op de hypotheek daalde
(BKR). Deze algehele positieve tendens, in combinatie
met laag renderende obligatieproducten, bleek niet
onopgemerkt gezien het aantal nieuwe hypotheekverstrekkers en kapitaalinjecties voor hypotheekfondsen vanuit institutionele beleggers met interesse
voor deze asset class. De gemiddeld gewogen
hypotheekrente kwam gedurende 2015 dan ook
uit onder de 3%.

Toelichting rendement beleggingscategorieën
Bpf HiBiN
Vastrentende waarden
Staatsobligaties
Het renteverloop was zeer grillig in 2015.
De renteniveaus van Nederland en Duitsland
daalden in eerste instantie naar historisch lage
niveaus. De Duitse 10-jaars rente bedroeg eind
maart slechts 0,17%. In het tweede kwartaal was
er sprake van een scherpe stijging van de rente.
In juni was zorgde de situatie rond Griekenland
voor spanningen, dit was terug te zien in een
oplopend verschil tussen de Duitse en Italiaanse
rente. Gedurende het gehele jaar steeg de rente per
saldo licht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de staatsobligaties binnen de matching portefeuille een
negatief rendement lieten zien. Zoals aangegeven
dient dit rendement in relatie gezien te worden
tot de ontwikkeling van de verplichtingen.
Bedrijfsobligaties
Het euro bedrijfsobligatiefonds behaalde een
rendement van -0,6%, nagenoeg gelijk aan het
benchmarkrendement. Beleggingen in bedrijfsobligaties kennen een relatief korte resterende
looptijd en daarom een relatief lage rentegevoeligheid. Het fonds belegt in obligaties
met een goede kredietwaardigheid.
De kredietopslag voor deze obligaties steeg
in 2015, wat het rendement drukte.
High Yield
Het afgelopen jaar was één van de slechtste jaren
ooit voor de beleggingscategorie wereldwijd High
Yield. Dit kwam door een slechte tweede helft van
het jaar, die werd gekenmerkt door de afname van
de risicohouding van beleggers in het algemeen,
maar vooral door de daling van de olieprijs.
De zwaar getroffen energiesector is vooral stevig
vertegenwoordigd in de Amerikaanse index, die
ongeveer 80% van de wereldwijde benchmark,
waartegen de beleggingen worden afgezet,
uitmaakt. Ook de sterke stijging van de Amerikaanse
dollarkoers drukte het sentiment in de Verenigde
Staten. Europese High Yield obligaties presteerden
beter en wisten het jaar gemiddeld wel met een
positief rendement af te sluiten.
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Het fonds belegt in Europees High Yield en behaalde
een bescheiden positief rendement van 2,0%.
Gezien de defensieve strategie was het rendement
ten opzichte van de benchmark in deze moeilijke
markten positief.
Emerging Markets Debt - Hard Currency
en Local Currency
Opkomende Markten hadden het per saldo lastig
in 2015. Diverse landen, waaronder China, hadden
last van een economische groeivertraging.
Vooral de sterke daling van de grondstoffenprijzen
en de stijging van de waarde van de Amerikaanse
dollar speelden Opkomende Markten parten.
Zo liet schuldpapier in lokale valuta (EMD LC)
negatieve rendementen zien van circa 15% wat
nagenoeg geheel toe te schrijven is aan de daling
van de valuta ten opzichte van de Euro. In de EMD
LC index hebben landen als Brazilië, Zuid-Afrika en
Turkije, waarvan de valuta’s fors onder druk stonden,
een relatief groot gewicht. Obligaties Opkomende
Markten in harde valuta (EMD HC) noteerden over
2015 nog wel een heel licht positief rendement.
Van deze beleggingen is het valutarisico afgedekt
naar euro. De rendementen ten opzichte van de
benchmarks waren wisselend. EMD LC behaalde
een forse underperformance, terwijl EMD HC
beter presteerde dan de benchmark.

Aandelen

2015 begon sterk. De positieve trend op de aandelenbeurzen van 2014 werd tot en met april voortgezet.
De resultaten van de wereldwijde aandelenbeurs
inclusief opkomende markten wordt gemeten door
MSCI. De ’MSCI All Country World Index IMI’ noteerde
medio april ca. 5,5% hoger gemeten in dollar dan
eind 2014. De stijging kwam vooral door de Europese
centrale bank (ECB), omdat er al geruime tijd werd
gesproken over een ongekend omvangrijk programma
van monetaire verruiming. Dit programma werd
uiteindelijk in maart 2015 opgestart, waarbij de
ECB maandelijks voor ongeveer 60 miljard euro
de Europese economie voor minimaal 18 maanden
zou gaan stimuleren.
Vanaf dat moment stonden de aandelenmarkten
onder druk en aan het wereldwijde economische
groeipad werd sterk getwijfeld. Ook twijfelde
beleggers aan de toekomstige groei van bedrijfswinsten. De opgelopen koers/winst verhoudingen
kwamen daarmee onder druk te staan zowel in
ontwikkelde markten als in opkomende markten
met China voorop.

In december 2015 van het jaar veranderde het beleid
van centrale banken. De Japanse centrale bank
handhaafde haar monetaire beleid, terwijl de markt
juist een extra stimuleringsmaatregel verwachtte.
Dit was ook het geval in Europa. De Amerikaanse
centrale bank (FED) verhoogde in deze maand voor
het eerst in jaren de rente. Veel beleggers hadden
dit al verwacht en het beleid op aangepast. Hoewel
de verhoging van het rentetarief positief kon worden
uitgelegd, bracht de verhoging juist de nodige onrust
en onzekerheid over de ingeslagen weg. Als gevolg
hiervan kwamen de aandelenbeurzen gedurende
december verder onder druk te staan.
De ESG fundamentele aandelenportefeuille belegt
vooral in de zogenaamde ’value’ of waarde aandelen.
Deze factor kreeg het zwaar te verduren in 2015.
Dit heeft dan ook geleid tot een underperformance
ten opzichte van de benchmark. Daar het valutarisico
voor een groot deel wordt afgedekt, behaalde het
fonds in absolute zin een mooi positief rendement.
Aandelen van opkomende landen behaalde een
negatief rendement. Ten opzichte van de benchmark
was er sprake van een kleine outperformance.

Valuta

Het pensioenfonds kent vanuit de buitenlandse beleggingen een valutarisico. De drie grootste valuta’s,
de Amerikaanse Dollar, de Japanse Yen en de Britse
Pond, worden binnen de ESG aandelenportefeuille
voor 100% afgedekt door middel van valutacontracten.

Vastgoed en hypotheken

Bpf HiBiN behaalde over 2015 op de totale vastgoedportefeuille een rendement van 7,6% en bleef daarmee wat achter bij de benchmark die 8,5% rendeerde.
De underperformance wordt geheel veroorzaakt door
de positie in Rodamco. Ondanks een mooi rendement
van ruim 12%, behaalde de Europese vastgoed index
een rendement van ruim 15%.
De hypothekenportefeuille behaalde een rendement
van bijna 4% ten opzichte van een benchmark van
0,7%. De gemiddeld gewogen hypotheekrente kwam
gedurende 2015 uit onder de 3%. De risicovrije rente
licht dicht bij de 0% en de risico-opslag was nog
aantrekkelijk.
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Vooruitzichten

Het IMF verwacht dat de economische groei in Europa
in 2016 naar 1,7% zal aantrekken. De lage olieprijs,
het ruime monetaire beleid en de zwakke euro
zullen ook in 2016 een positief effect hebben.
Voor de Verenigde Staten verwacht het IMF een
groei van 2,8%. Toch staan ook in de Verenigde Staten
niet alle seinen op groen. De oliesector heeft duidelijk
last van de verder dalende olieprijs. Verder ligt de
concurrentiepositie ook onder druk vanwege de
sterke Amerikaanse dollar. Aan de andere kant
vormen de ontwikkeling van de huizenmarkt,
de consumentenbestedingen en de arbeidsmarkt
duidelijk positieve krachten. Voor China verwachten
we een aanhoudende lastige periode en aanhoudende onzekerheid. Beleidsmakers beschikken
over voldoende reserves om indien gewenst de
economie verder te stimuleren. Er is ook ruimte
voor een renteverlaging. Een harde landing van
de Chinese economie valt niet uit te sluiten.
Als een dergelijk scenario zich voordoet, dan kan
dit ook negatieve gevolgen voor de Europese en
de Amerikaanse economie hebben.
Wereldwijd zal er opnieuw sprake zijn van een
lage inflatieomgeving. De deflationaire krachten
blijven per saldo sterk. De voornaamste oorzaken
hiervan zijn de pogingen tot schuld afbouw en de
daardoor haperende vraag, de overcapaciteit op de
arbeidsmarkt in de eurozone, waardoor de loongroei
gematigd blijft, en de fors gedaalde grondstofprijzen.
Hierdoor zal de headline inflatie zeker in Europa
onder de doelstelling van de centrale bank blijven.

2016 zal opnieuw een beleggingsjaar worden waarin
met vele risico’s rekening gehouden moet worden.
Mogelijke verdere renteverhogingen in de Verenigde
Staten kunnen de druk op opkomende landen verder
doen toenemen. Hetzelfde geldt voor dalende grondstofprijzen. Een crisis in de opkomende markten is
daarmee een risico dat boven de markt hangt.
In 2016 zal nog steeds sprake zijn van een zeer ruim
monetair beleid, alleen in de Verenigde Staten wordt
dit voorzichtig afgebouwd. De Bank for International
Settlements (BIS) heeft veelvuldig gewaarschuwd dat
het extreem ruime monetaire beleid wat mogelijk
voor nieuwe zeepbellen op de financiële markten
zorgt.
De verwachte rendementen voor de middellange
termijn zijn gematigd. De lage economische groei
en lage inflatie in de eurozone, gecombineerd met
het ruime monetaire beleid van de ECB, zal de
rentetarieven laag houden. Het verwacht rendement
voor veilige obligaties is dan ook laag.
Door de gestegen risico-opslagen zijn de verwachte
rendementen voor High Yield en Emerging Markets
Debt (EMD) gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Vanuit waarderingsoogpunt gaat onze voorkeur gaat
uit naar aandelen Europa en Opkomende Markten.

JAARVERSLAG 2015 136

Bijlage 3:

Checklist Code Pensioenfondsen

Normen Code Pensioenfondsen
Algemene thema’s
2.1 Taken en werkwijze bestuur

Check
ultimo 2015

1.

Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als
’goed huisvader’ (m/v) de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen,
aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belang
hebbenden informeren. Het bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en
de regie over alle werkzaamheden van het fonds. Ook beoordeelt het bestuur
de uitvoerder en evalueert de uitvoering jaarlijks

v

2.

Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsruimte. Die afspraken maakt
het bestuur met de sociale partners die de pensioenregeling bij het pensioenfonds
onderbrengen.

v

3.

Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. Ook zorgt het voor een heldere en
gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Daarnaast toetst het bestuur
periodiek de effectiviteit van zijn beleid en stuurt zo nodig bij.

v

4. Het bestuur zorgt voor een noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen
handelen.
5.

Het bestuur waarborgt dat de leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren, ten opzichte van de achterban en van elkaar.

v

6. Het bestuur is er collectief verantwoordelijk voor dat het zelf goed functioneert.
De voorzitter ziet hierop toe. Hij is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt
voor het intern toezicht en het VO over het functioneren van bestuurders. De voorzitter
bewaakt de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming, net als de
besluitvormings- en adviesprocedures.

v

7.

v

Het bestuur vervult zijn taak op een transparante (open en toegankelijke) manier.
Dat zorgt ervoor dat belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de informatie,
overwegingen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen.

8. Het bestuur legt bij alle besluiten duidelijk vast op grond van welke overwegingen mede ten aanzien van de evenwichtige belangenafweging - het besluit genomen is.

v

9. Het bestuur weegt de aanbevelingen van de raad van toezicht af. Wil het bestuur
afwijken van de aanbevelingen, dan moet het dit motiveren.

v
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2.2 Taak en werkwijze belanghebbendenorgaan
10. Het belanghebbendenorgaan (BO) voert zijn taak uit als ’goed huisvader’ (m/v)
voor alle belanghebbenden.

nvt

11. Het BO waarborgt dat de leden ten opzichte van de achterban en van elkaar
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

nvt

12. Het BO bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement
en het pensioenreglement juist uitvoert. Ook bewaakt het BO of het bestuur de belangen
van de verschillende groepen belanghebbenden evenwichtig afweegt.

nvt

13. Het BO onderneemt actie als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren
functioneert.

nvt

2.3 Taken en werkwijze intern toezicht
14. Het intern toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief
en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere
bedrijfsvoering door het pensioenfonds.

v

15. Het intern toezicht betrekt de naleving van deze Code bij zijn taak.

v

16. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

v

2.4 	Verantwoording afleggen
17. Het bestuur geeft inzicht in het beleid, de besluitvormingsprocedures,
de besluiten en de realisatie van het beleid.

v

18. Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, visie
en strategie van het pensioenfonds. Ook beschrijft het bestuur hierin of en
in hoeverre het pensioenfonds de gestelde doelen heeft bereikt.

v

19. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde
uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst
maakt. Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die
bij het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s
van de belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeen
gekomen ambitieniveau.

v

20. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de kosten van de uitvoering
van de pensioenregeling.

v

21. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de gedragscode
en deze Code, net als over de evaluatie van het functioneren van het bestuur.

v

22. Het bestuur gaat een dialoog aan met het VO dan wel het BO bij het afleggen
van verantwoording.

v
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2.5 	Integraal risicomanagement
23. Het bestuur bevordert en borgt een cultuur waarin risicobewustzijn vanzelfsprekend is.
Ook zorgt het ervoor dat het integrale risicomanagement adequaat georganiseerd is.

v

24. Het bestuur houdt expliciet rekening met risico’s en risicobeheersing bij het bepalen
van het beleid en het nemen van besluiten. Deze risicoafweging legt het bestuur vast.

v

2.6 Communicatie en transparantie
25. Het bestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid zorgt er in ieder
geval voor dat persoonlijke pensioeninformatie goed toegankelijk is. Ook bevordert het
beleid het pensioenbewustzijn van belanghebbenden. Verder stimuleert het beleid de
dialoog met de belanghebbenden over het gevoerde en te voeren beleid.

v

26. Het bestuur meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn. Dit doet het
periodiek, maar ten minste elke drie jaar.

v

2.7 	Verantwoord beleggen
27. Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt
ervoor dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden. Hierbij houdt het bestuur
ook rekening met goed ondernemingsbestuur.

v

28. Bij het bepalen van het beleid houdt het bestuur rekening met de verplichtingen
die het fonds is aangegaan. Ook houdt het bestuur hierbij rekening met zijn
verantwoordelijkheid ten opzichte van de belanghebbenden om te zorgen
voor optimaal rendement bij een aanvaardbaar risico.

v

29. Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat
voor de keuzes over verantwoord beleggen.

v

2.8 	Uitvoering, uitbesteding en kosten
30. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door, namens of voor het pensioenfonds wordt gedaan. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft het bestuur een visie
op de uitvoering van de activiteiten van het pensioenfonds. Het bestuur stelt vast
aan welke eisen de uitvoering moet voldoen. Ook bepaalt het bestuur welk
kostenniveau aanvaardbaar is.

v

31. Het bestuur legt vast voor welke wijze van uitvoering het heeft gekozen en welke
overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Het bestuur zorgt er ook voor dat deze
informatie beschikbaar is voor de belanghebbenden.

v

32. Het bestuur zorgt dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding.

v

33. Het bestuur zorgt voor een heldere en expliciete taak- en rolverdeling tussen bestuur
en uitvoering en hierbij passende adequate sturings- en controlemechanismen
voor de uitvoering van de activiteiten van het pensioenfonds.

v

34. Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken
worden uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor het
fonds aanvaardbaar is. Om dit te bereiken maakt het bestuur dit onderdeel
van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van de uitbestedings
overeenkomst of - indien van toepassing - via zijn aandeelhouderspositie.

v
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35. Bij uitbesteding van taken neemt het bestuur in de overeenkomst met de
dienstverlener adequate maatregelen op voor als de dienstverlener of een door
hem ingeschakelde derde onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft,
schade veroorzaakt door handelen of nalaten.

v

36. Het bestuur bevordert dat de dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben.
Met een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn
van de dienstverlener, zonder gevaar voor hun positie rapporteren over onregel
matigheden binnen de onderneming. Dit kan gaan om onregelmatigheden
van algemene, van operationele en van financiële aard.

v

37. Het bestuur evalueert jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten
kritisch en spreekt een dienstverlener aan als deze de afspraken niet of onvoldoende
nakomt.

v

2.9 Rol ac countant en actuaris
38. Als een ac countant of actuaris niet-controlewerkzaamheden moet verrichten,
verstrekt het bestuur hiervoor een afzonderlijke opdracht. Hierbij weegt het
bestuur af of de niet-controlewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door
de ac countant, de actuaris of door het kantoor dat ook de jaarrekening controleert.

v

39. Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van
de ac countant en de actuaris. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt
het bestuur met de ac countant of actuaris. Ook stelt het bestuur het intern
toezicht en het VO of BO van de uitkomsten op de hoogte.

v

2.10 Klachten en geschillen
40. Het bestuur staat open voor kritiek en leert van fouten.

v

41. Het bestuur zorgt voor een adequate interne klachten- en geschillenprocedure die
voor belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag rapporteert
het bestuur over de afhandeling van klachten en de veranderingen in regelingen
of processen die daaruit voortvloeien.

v

2.11 Melding onregelmatigheden
2.11.1 Algemeen
42. Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij het fonds de mogelijkheid hebben
te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële
aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij
partijen aan wie taken worden uitbesteed.

v

2.11.2 Klokkenluidersregeling
43. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds,
zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden
binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene,
van operationele en van financiële aard.

v

44. Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en op welke wijze degenen die financieel
afhankelijk zijn van het fonds, hierover kunnen rapporteren. Ook informeert het
bestuur hen hierover.

v
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3 	Inrichting en organisatie
3.1 Benoeming, ontslag en schorsing
45. Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door belanghebbenden, zo mogelijk door
het orgaan zelf, met betrokkenheid van een ander orgaan van het pensioenfonds.
Een bestuurslid wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, na het horen
van de raad van toezicht over de procedure. Een lid van de raad van toezicht
of visitatiecommissie wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht
van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies
van het verantwoordingsorgaan.

v

46. Het bestuur zorgt ervoor dat in de statuten een schorsingsprocedure is vastgelegd.

v

47. Het bestuur, het VO of het BO en de raad van toezicht leggen bij een vacature de eisen
voor de vacante functie vast.

v

3.2 Geschiktheid
3.2.1 Bestuur
48. Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit (zie paragraaf 3.5)
en continuïteit binnen het bestuur. Daarbij houdt het rekening met opleiding,
achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Het bestuur toetst de geschiktheid
van bestuursleden bij het aantreden en gedurende het bestuurslidmaatschap.

v

49. Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een specifieke profielschets op.
Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag.

v

50. Het bestuur zorgt voor een programma van permanente educatie voor de leden
van het bestuur. Dit programma heeft tot doel de geschiktheid van de leden van
het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen.

v

51. Het eigen functioneren is voor het bestuur een continu aandachtspunt. Het bestuur
evalueert daartoe in elk geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en
van de individuele bestuursleden. Hierbij betrekt het bestuur één keer in de twee jaar
een derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde of het bestuur voldoende geschikt
en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur.

v

3.2.2 Intern toezicht
52. Leden van het intern toezicht zijn betrokken bij het pensioenfonds, maar moeten
zich zodanig onafhankelijk opstellen dat belangentegenstellingen worden voorkomen.
Ze hebben daarbij het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het
bestuur.

v

53. De raad van toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit
(zie paragraaf 2.5) binnen de raad. Daarbij houdt de raad rekening met opleiding,
achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

v

54. De raad van toezicht stelt voor iedere toezichthouder een specifieke profielschets op.
Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag.

v

55. Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt.
De raad evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betrekt
de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Bij de evaluatie komt aan de orde
of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag
en cultuur.

v
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3.2.3 Verantwoordingsorgaan
56. Het VO bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.

v

3.2.4 Belanghebbendenorgaan
57. Het BO zorgt ervoor dat het divers is samengesteld en dat zijn leden geschikt
zijn. Dit doet het BO zowel bij het aantreden van zijn leden als gedurende hun
lidmaatschap.

nvt

58. Het BO evalueert zijn functioneren jaarlijks, waarbij het één keer in de twee jaar
een derde partij betrekt. Aan de orde komt of het BO voldoende deskundig en divers
is en of er voldoende competenties aanwezig zijn. Ook de betrokkenheid van ieder
lid van het BO, het gedrag en de cultuur binnen het BO en de relatie tussen het BO
en het bestuur maken deel uit van de evaluatie.

nvt

3.3 	Stemverhoudingen
59. Ieder bestuurslid heeft stemrecht.

v

3.4 Zittingsduur en herbenoeming
60. De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar.
Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

v

61. De zittingsduur van een lid van het VO is maximaal vier jaar.
Het VO bepaalt hoe vaak een lid van het VO kan worden herbenoemd.

v

62. De zittingsduur van een lid van het BO is maximaal vier jaar.
Een lid van het BO kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

nvt

63. De zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is maximaal vier jaar.
Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.

v

64. Leden van een visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken
bij hetzelfde fonds.

v
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3.5 	Diversiteit
65. Het bestuur, het VO of het BO zorgt ervoor dat de organen complementair
zijn samengesteld. Ook moeten de organen een redelijke afspiegeling vormen
van de belanghebbenden.

v

66. Het bestuur stelt - in overleg met het desbetreffende orgaan - concrete stappen
vast om te bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook geeft
het bestuur aan hoe en binnen welke termijnen het van plan is om de gewenste
diversiteit in leeftijd en geslacht te realiseren. Het bestuur legt dit vast in een
diversiteitsbeleid. Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen
zijn gehaald. Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid.

Deels aan
voldaan

67. In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één man en één vrouw.

Deels aan
voldaan

68. In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één lid boven en één lid onder
de veertig jaar.

v

69. Het bestuur, het BO en het intern toezicht houden bij het opstellen van de profielschets
rekening met het diversiteitsbeleid. Het VO houdt hier rekening mee bij het opstellen
van de competentievisie.

v

70. Bij de vervulling van een vacature wordt actief gezocht (en/of actief opgeroepen
om te zoeken) naar kandidaten die passen in de diversiteitsdoelstellingen. Het bestuur
neemt hierover tijdig contact op met degenen die betrokken zijn bij het voordragen
of de verkiezing van kandidaten.

v

71. Het bestuur en het BO toetsen voorgedragen kandidaten mede aan de hand
van de diversiteitsdoelstellingen.

v

3.6 	Integer handelen
72. De leden van het bestuur, het VO of het BO, het intern toezicht en andere medebeleidsbepalers handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren
getoetst wordt. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling
of belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft,
op welke manier dan ook.

v

73. Als leden van het bestuur, het BO, de raad van toezicht en andere medebeleidsbepalers in functie treden, ondertekenen ze de gedragscode van het pensioenfonds.
Ook ondertekenen ze jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels.
Op het overtreden van de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedragscode.

v

74. Een (mede)beleidsbepaler maakt direct melding van (potentieel) tegenstrijdige
belangen of reputatierisico.

v

75. Een (mede) beleidsbepaler meldt het voornemen een nevenfunctie te aanvaarden
of voort te zetten aan de compliance officer. Het maakt hiervoor niet uit of de
nevenfunctie betaald of onbetaald is.

v

76. Het lidmaatschap van een orgaan van het pensioenfonds is niet verenigbaar
met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen hetzelfde pensioenfonds,
of van de visitatiecommissie.

v
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3.7 Beloningsbeleid
77. Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit beleid is
in overeenstemming met de doelstellingen van het pensioenfonds. Ook is het beleid
passend gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het fonds
de pensioenregeling uitvoert.

v

78. De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid,
de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.

v

79. Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde beloningen.
Prestatiegerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning.
Ze zijn niet gerelateerd aan de financiële resultaten van het fonds.

v

80. Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de beloning van de leden van het intern
toezicht, een financieel belang een kritische opstelling in de weg staat.

v

81. Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder arbeidsovereenkomst of van een
lid van het intern toezicht verstrekt het bestuur geen ontslagvergoeding. Bij ontslag
van een (andere) medebeleidsbepaler moet een eventuele ontslagvergoeding passend
zijn gelet op de functie en de ontslagreden.

v

3.8 Compliance
82. Het bestuur is op de hoogte van de wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan
voor het pensioenfonds. Ook kent het bestuur de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de wet- en regelgeving in fondsdocumenten, besluitvormingsprocessen, procedures en de uitvoering.

v

83. Het bestuur bewaakt dat het pensioenfonds de wet- en regelgeving en interne regels
naleeft (steeds compliant is).

v
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Bijlage 4:

Advies- en goedkeuringsrechten
verantwoordingsorgaan
en raad van toezicht

Onderwerpen onderhevig aan advies of goedkeuring

Verantwoordingsorgaan

Raad van toezicht

Beletten benoeming kandidaat bestuur bij

-

Recht

Liquidatie, fusie, splitsing, CWO

Advies

Goedkeuring

Omzetten andere rechtsvorm

Advies

Goedkeuring

Jaarverslag, jaarrekening

-

Goedkeuring

niet voldoen aan functieprofiel

Profielschets bestuurder

-

Goedkeuring

Melden disfunctioneren bestuurder

Advies na melding

Melding

Vorm, inrichting intern toezicht

Advies

-

Profielschets Lid RvT

Advies

Vaststellen

Beloningsbeleid

Advies

Goedkeuring

Ontslaan bestuur bij disfunctioneren

-

Recht

Feitelijke premie

Advies

-

Communicatiebeleid

Advies

-

Klachten- en geschillenprocedure

Advies

-

Uitvoeringsovereenkomst

Advies

-

Benoeming en ontslag RvT

Advies

-
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Bijlage 5:

↓

Begrippenlijst/moeilijke woorden

ABTN
(Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota)

Een door de wet voorgeschreven nota waarin de hoofdlijnen van de
pensioenregeling(en), de financiële opzet, actuariële grondslagen, 		
de sturingsmiddelen, het indexatie- en het beleggingsbeleid en de
organisatorische opzet van het pensioenfonds zijn beschreven.

Aandelenrisico

Aandelenrisico doet zich voor bij beleggingen waarvan de waarde
gevoelig is voor bewegingen in marktprijzen, welke worden weer		
gegeven door beursgraadmeters. Dit betreft niet alleen aandelen,
maar ook indirect vastgoed, beleggingen in niet-beursgenoteerde
fondsen, grondstoffen en derivaten.
Fondsbeleid
Het aandelenrisico wordt in principe, gelet op het ambitieniveau van 		
het fonds, niet afgedekt omdat het fonds ervan uitgaat dat aandelen
op langere termijn waarde toevoegen. De strategische omvang van het
belang in aandelen in de rendementsportefeuille wordt bepaald door 		
lange termijn ALM analyses.
Pensioen Bpf HiBiN belegt voor zo’n 50% in risicovolle zakelijke
waarden, onderverdeelt in aandelen, specialties (zoals bedrijfsobligaties
en obligaties opkomende markten) en alternatives (zoals vastgoed en
hypotheken). De verdeling naar regio en sectoren loopt in de pas met
de gemiddelde waarden van vergelijkbare portefeuilles (de zogenaamde
benchmark), met een lichte overweging (dat wil zeggen meer dan het 		
gemiddelde) in financiële instellingen.

Activakant

De linkerkant van de balans, waarop de bezittingen van het fonds
staan. Aan de rechterkant, de passivakant, staat hoe deze middelen
gefinancierd zijn.

AG (Koninklijk
Actuarieel Genootschap)
prognosetafel 2014

Prognosetafel (sterftetafel) is afgeleid uit sterftetabellen die aangeven
hoeveel personen na x jaar in leven zijn vanuit een standaard aantal
0-jarigen. De naam van de tafel geeft aan over welk waarnemingstijdvak
de gegevens zijn verkregen.

ALM analyses

ALM, of Asset Liability Management, kan een pensioenfonds helpen
bij het kiezen van de beleggingsmix, de wijze van financieren van de 		
pensioenregeling en/of het financieren van toeslagen.

ALM studie

Onder een ALM studie verstaan we het bestuderen c.q. afstemmen
van de verplichtingen en de beleggingen van een pensioenfonds.
Op de resultaten van deze studie wordt het beleggingsbeleid gebaseerd.
Een ALM-studie kent de volgende aspecten:
• het in kaart brengen van de financiële stromen;
• de simulatie van toekomstige financiële posities;
• de samenhang met de economische omgeving;
• de vergelijking van beleidsvarianten.
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Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn sinds de invoering van het nFTK per 1 januari
2015 verplicht een beleidsdekkingsgraad te gebruiken. De beleidsdek-		
kingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van
de actuele dekkingsgraden over 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad 		
is voor de besluitvorming door het bestuur over toeslagen en kortingen
en de rapportage van belang. De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan
de niet-gemiddelde dekkingsgraad. Er wordt daardoor minder op
dagkoersen gestuurd.

Cao-partijen

Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden)
waarvan de vertegenwoordigers namens de eigen achterban de
onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
voeren; partij in een cao-overleg.

Countervailing power

Countervailing power is het kunnen bieden van tegenwicht door
kennis, inzicht en professionaliteit.

Dekkingsgraad

De verhouding tussen enerzijds het aanwezige vermogen en
anderzijds de contante waarde van de pensioenaanspraken en
-rechten (de pensioenverplichtingen).

Fiduciair manager

Hierbij kan worden gedacht aan de bundeling van een aantal diensten,
zoals strategische advisering, portefeuillemanagement, rapportering
en risicomanagement. Fiduciair management is een vorm van
uitbesteding waarbij de fiduciair manager handelt binnen een mandaat.

Fondsspecifieke risico’s

Inflatierisico, valutarisico, liquiditeitsrisico. Deze risico’s worden
achtereenvolgens nader toegelicht. Hierbij wordt eerst een algemene
definitie van het risico gegeven, waarna het fondsbeleid en de
beheersmaatregelen voor het betreffende risico worden toegelicht.

Franchise

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris
waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag (de franchise)
wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie berekend
wordt. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over
het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.

Gedempte
kostendekkende premie

De kostendekkende premie is de premie die nodig is voor een adequate
prijsstelling. Hiermee wordt voorkomen dat een pensioenfonds op
voorhand te maken krijgt met tekorten. De kostendekkende premie
mag worden gedempt (verlaagd) op basis van een gemiddelde rente
of rendement uit het verleden of het te verwachten rendement voor
de toekomst.

Governance aspecten

Waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en
toezicht van een organisatie, met het oog op een efficiënte en
effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen.

Herstelplan

Plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen
het neemt om de dekkingsgraad te verbeteren. Het herstelplan bevat
maatregelen om binnen de gekozen hersteltermijn weer te beschikken
over het vereist eigen vermogen (voor Bpf HiBiN een dekkingsgraad
van minimaal 115,8%).
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Indexatie (toeslagverlening)

Prijzen en lonen stijgen in de loop der jaren. Daarom probeert
Pensioenfonds HiBiN de opgebouwde en ingegane pensioenen ook
jaarlijks te laten stijgen. Dit gebeurt door het verlenen van een
zogeheten ’toeslag’ of ’indexatie’. Indexatie is dus belangrijk om
de koopkracht van het pensioen op peil te houden. Dat geldt voor
ingegane pensioenen maar net zo goed voor het pensioen in de
opbouwfase. Helaas kan indexatie lang niet altijd plaatsvinden.

Inkooppremie voor
de pensioenrechten

Dit is de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van nieuwe
pensioenverplichtingen (onderdeel van de kostendekkende premie).

Matching portefeuille

Wanneer een pensioenfonds aanzijn verplichtingen moet voldoen
(pensioenen uitbetalen), dienen daarvoor op tijd de beschikbare
middelen vrij te komen. Het afstemmen van de beleggingen op de
pensioenverplichtingen noemt men ’matching’. De bijbehorende
beleggingsportefeuille noemt men ’matching portefeuille’.

Niet liquide

Moeilijk te verkopen (lastig verhandelbaar) ook wel illiquide genoemd.

Passivakant:

Zie activakant

Pensioenverplichtingen

De pensioenverplichtingen, dus de toegezegde pensioenen, moeten
contant gemaakt worden, zegt de formule. Alleen op deze manier
kunnen we de verhouding berekenen tussen het belegd vermogen,
wat er nu in het fonds zit, en de toezeggingen. Wat is nu precies
contant maken?
Een rekenvoorbeeld maakt dat duidelijk:
Stel de rente is 4% en wij moet u over één jaar € 1.040 pensioen betalen.
Dan moet het pensioenfonds nu € 1.000 in kas hebben, dat is dus de 		
contante waarde bij één jaar en 4% rente. Immers, door de 4% rente is
de € 1.000 na één jaar met € 40 aangegroeid. Voor alle afzonderlijke
pensioenen binnen Bpf HiBiN berekenen wij dan ook de contante waarde.
Uitgaande van een vaste pensioenuitkering wordt de invloed van de
rente op de pensioenverplichting duidelijk door deze te vergelijken met
een spaarrekening. Wie jaarlijks 1000 rente wil ontvangen hoeft bij een
rente van 5% maar 20.000 spaarsaldo aan te houden. Daalt de rente
naar 2%, dan moet hij 50.000 spaarsaldo aanhouden.

Performancetoets

Het gemiddelde van door een bedrijfstakpensioenfonds behaalde
beleggingsresultaten, gemeten over een langere periode.
De performancetoets wordt bepaald door de som van opeenvolgende 		
jaarlijkse Z-scores, gedeeld door de wortel van het aantal jaren.

Rebalancing

Stel: een pensioenfonds is ooit gestart met een belegging voor 50%
in aandelen en voor 50% in obligaties. Doordat de aandelenkoersen
flink zijn gestegen, is de verhouding ondertussen 70% aandelen tegen
30% obligaties geworden. Rebalancing is het weer in evenwicht brengen
van de beleggingen, omdat het risicoprofiel door de scheve groei niet
meer in overeenstemming is met de doelstellingen.
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Reële dekkingsgraad

Vanaf 2015 dient het fonds de reële dekkingsgraad te melden aan DNB.
Deze reële dekkingsgraad is als volgt gedefinieerd: de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de benodigde beleidsdekkingsgraad waarbij
volledige toeslagverlening kan plaatsvinden. Hierbij dient gerekend
te worden met een prijsindexcijfer zoals voorgeschreven in het Besluit
FTK en gepubliceerd door DNB.

Rente afdekking
(afdekking renterisico)

Een pensioenfonds belegt om nu en straks alle pensioenen uit te
kunnen betalen. Deze verplichtingen worden gewaardeerd tegen
de marktrente. Dit betekent dat als de rente daalt dat de omvang van
de verplichtingen stijgt. Het fonds heeft dus last van een rente die stijgt
of daalt. Vooral een lagere rente is erg vervelend, want als de omvang
van de verplichtingen stijgt dan daalt de dekkingsgraad. Omdat dit
risico van een lagere dekkingsgraad niet wenselijk is, dekken we een
deel van het risico af door gebruik te maken van financiële producten.
Doordat niet het hele renterisico is afgedekt, heeft de rente wel invloed
op de dekkingsgraad.

Renterisico

Een van de belangrijkste marktrisico’s voor pensioenfondsen is
renterisico. Renterisico ontstaat doordat de looptijd van de pensioen-		
verplichtingen van nature groter is dan de looptijd van de beleggingen.
De pensioenuitkeringen die een gemiddeld pensioenfonds aan zijn
deelnemers moet voldoen liggen over het algemeen namelijk tot ver in
de toekomst, terwijl de inkomsten uit beleggingen, om de pensioenuitkeringen te financieren, in de praktijk vaak een kortere horizon
hebben. Hierdoor hebben verplichtingen een hogere rentegevoeligheid
(duration) dan beleggingen. Deze rentemismatch leidt bij rente-		
schommelingen tot een sterk beweeglijke (volatiele) dekkingsgraad.

Rentetermijnstructuur

Laat het verband zien tussen de looptijd en de rente van een
vastrentende belegging, zoals een staatsobligatie. Een normale
rentetermijnstructuur heeft een stijgend verloop. Wanneer iemand
zijn geld voor een langere periode uitleent, zal de vergoeding hoger
zijn dan bij een kortere termijn.

Return portefeuille

Met de return (rendement) portefeuille wil een pensioenfonds extra
rendement genereren. Dit extra rendement kan indexatie mogelijk
maken.

Risico analyse

Het renterisico is het risico dat de rentegevoeligheid en omvang van
de nominale pensioenverplichtingen afwijkt van de beleggingen.
Voor een pensioenfonds geldt dat bij een rentedaling de waarde van
de pensioenverplichtingen stijgt. Renteveranderingen kunnen
daardoor een groot effect hebben op de dekkingsgraad van een
pensioenfonds.

Fondsbeleid

Om renterisico’s het hoofd te bieden is voor 2015 een afdekkingspercentage
van 64% van het renterisico vastgesteld. Per 1 juli 2015 is dit beleid
gewijzigd naar een afdekking van 50%. De rente daalde verder, terwijl
verwacht werd dat deze zou stijgen. De beleidskeuze leverde zodoende
geen positieve bijdrage aan het resultaat in 2015.
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Solvabiliteit

Het vermogen van het pensioenfonds om op langere termijn aan
de pensioenverplichtingen (zijnde de toekomstige pensioenuitkeringen)
te kunnen voldoen.

Solvabiliteitsopslag

Opslag in de pensioenpremie om op langere termijn aan de pensioenverplichtingen (zijnde de toekomstige pensioenuitkeringen) te kunnen
voldoen.

Swap (van rente)

Het aangaan van een (rente)ruiltransactie waarbij wij langlopende
rentes ontvangen. In ons geval zijn dat risicovrije rentes met een
looptijd van langer dan 30 jaar. In ruil daarvoor betalen wij kortlopende
risicovrije rentes

Tekort

Op grond van de Pensioenwet is er sprake van een tekort als de
beleidsdekkingsgraad lager is dan het vereiste vermogen. Tot de
invoering van het nFTK in 2015 was er sprake van een dekkings- en/
of een reservetekort. Deze begrippen worden hieronder nader
toegelicht. Nu spreekt men alleen nog van een tekort. Voor de
duidelijkheid en herkenbaarheid zijn de begrippen dekkings- en
reservetekort in deze jaarrekening nog wel gebruikt.

Dekkingstekort
Op grond van de Pensioenwet is er sprake van een dekkingstekort bij
pensioenfonds HiBiN als de dekkingsgraad minder bedraagt dan
104,7%. Komt de dekkingsgraad van het pensioenfonds op basis van
een herstelplan binnen de geldende hersteltermijn niet boven deze
104,7%, dan moet het pensioenfonds maatregelen nemen om uit het
dekkingstekort te komen. Daarbij is de uiterste maatregel het verlagen
(ook wel ’afstempelen’ genoemd) van de aanspraken en uitkeringen.
Reservetekort
Pensioenfondsen moeten extra vermogen aanhouden om bepaalde
risico’s op te vangen. Te denken valt aan het risico van waardedaling
van de aandelen en andere beleggingen of een daling van de rente.
Ook loopt een pensioenfonds het risico dat mensen langer leven dan
verwacht. Voor al deze risico’s heeft De Nederlandsche Bank minimale
eisen gesteld aan het extra aan te houden vermogen. Dit wordt ook
wel de benodigde of vereiste dekkingsgraad genoemd.
In geval van een tekort moet een pensioenfonds binnen drie maanden
een plan bij De Nederlandsche Bank indienen om het tekort op te heffen.
Dit plan dient door De Nederlandsche Bank goedgekeurd te worden.
Een pensioenfonds heeft maximaal tien jaar de tijd om weer naar de
benodigde dekkingsgraad toe te groeien. Extra premies, rendementen
op het vermogen en het (deels) achterwege laten van toeslagverlening
dragen bij aan het herstel van het pensioenfonds.

Toeslagverlening 2015

Eén van de doelen van het Bpf HiBiN is om ook de verwachte prijsstijging
met de pensioenen op te vangen. Dit noemen we toeslag verlenen.
Als het fonds een dekkingsgraad lager dan 110% heeft, is het niet
mogelijk om toeslag te verlenen. Over 2015 is dan ook geen toeslag
verleend.
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UFR (Ultimate Forward Rate)

De eerste 20 jaar moeten wij de pensioenverplichtingen contant
maken met de actuele rente. Er wordt vervolgens verondersteld dat
de rentemarkt voor looptijden langer dan 20 jaar niet echt liquide is
(en de hoogte van de rente niet echt betrouwbaar). Bij 20 jaar wordt
het laatste liquide punt verondersteld. Vanaf dat punt groeit de rente
in 40 jaar geleidelijk richting de Ultimate Forward Rate, maar bereikt
dat punt nooit. Marktinformatie na het 20-jaarspunt telt wel mee,
maar het gewicht dat daaraan wordt gegeven, neemt geleidelijk af.

Uniform pensioenoverzicht
(UPO)

Gestandaardiseerd overzicht om werknemers persoonlijke informatie
te geven over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeids-		
ongeschiktheid.

Zakelijke waarden

Verzamelnaam voor beleggingen in aandelen en beleggingen in
onroerend goed. Deze beleggingen worden ook wel aangeduid als
risicodragend.

Z-score

De beleggingsprestaties van verplichtgestelde pensioenfondsen
(zoals Bpf HiBiN) moeten jaarlijks worden getoetst. Daarvoor is een
gestandariseerde norm ontwikkeld, de Z-score. Dit is een maatstaf voor
hoe het daadwerkelijke beleggingsrendement van het pensioenfonds
zich heeft ontwikkeld in vergelijking met het rendement van de
gehanteerde benchmark (normportefeuille). Deze benchmark is een
weergave van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Als de
Z-score positief is, heeft het pensioenfonds een hoger resultaat
behaald dan het resultaat van de gekozen normportefeuille.
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Bijlage  A:  Actuariële  verklaring    
  
Opdracht  
Door  Stichting  Bedrijfstakpensioenfonds  voor  de  Handel  in  Bouwmaterialen  te  Amsterdam  is  aan  Triple  A  –  
Risk   Finance   Certification   B.V.   de   opdracht   verleend   tot   het   afgeven   van   een   actuariële   verklaring   als  
bedoeld  in  de  Pensioenwet  over  het  boekjaar  2015.  
  
Onafhankelijkheid  
Als   waarmerkend   actuaris   ben   ik   onafhankelijk   van   Stichting   Bedrijfstakpensioenfonds   voor   de   Handel   in  
Bouwmaterialen,   zoals   vereist   conform   artikel   148   van   de   Pensioenwet.   Ik   verricht   geen   andere  
werkzaamheden   voor   het   pensioenfonds.   Dit   geldt   tevens   voor   andere   actuarissen   en   deskundigen   die  
werkzaam   zijn   bij   Triple   A   –   Risk   Finance   Certification   B.V.   Dit   geldt   tevens   voor   andere   actuarissen   en  
deskundigen  die  werkzaam  zijn  bij  Triple  A  –  Risk  Finance  Certification  B.V.  
  
Gegevens    
De   gegevens   waarop   mijn   onderzoek   is   gebaseerd,   zijn   verstrekt   door   en   tot   stand   gekomen   onder   de  
verantwoordelijkheid   van   het   bestuur   van   het   pensioenfonds.   Voor   de   toetsing   van   de   technische  
voorzieningen   en   voor   de   beoordeling   van   de   vermogenspositie   heb   ik   mij   gebaseerd   op   de   financiële  
gegevens  die  ten  grondslag  liggen  aan  de  jaarrekening.    
  
Afstemming  accountant  
Op   basis   van   de   door   mij   en   de   accountant   gehanteerde   Handreiking   heeft   afstemming   plaatsgevonden  
over   de   werkzaamheden   en   de   verwachtingen   bij   de   controle   van   het   boekjaar.   Voor   de   toetsing   van   de  
technische   voorzieningen   en   voor   de   beoordeling   van   de   vermogenspositie   als   geheel   heb   ik   de  
materialiteit   bepaald   op   €   5.075.000.   Met   de   accountant   ben   ik   overeengekomen   om   geconstateerde  
afwijkingen   boven   €   725.000   te   rapporteren.   Deze   afspraken   zijn   vastgelegd   en   de   uitkomsten   van   mijn  
bevindingen  zijn  met  de  accountant  besproken.  
  
Ik   heb   voorts   gebruik   gemaakt   van   de   door   de   accountant   in   het   kader   van   de   jaarrekeningcontrole  
onderzochte   basisgegevens.   De   accountant   van   het   pensioenfonds   heeft   mij   geïnformeerd   over   zijn  
bevindingen   ten   aanzien   van   de   betrouwbaarheid   (materiële   juistheid   en   volledigheid)   van   de  
basisgegevens  en  de  overige  uitgangspunten  die  voor  mijn  oordeel  van  belang  zijn.    
  
Werkzaamheden    
Ter   uitvoering   van   de   opdracht   heb   ik,   conform   mijn   wettelijke   verantwoordelijkheid   zoals   beschreven   in  
artikel   147   van   de   Pensioenwet,   onderzocht   of   is   voldaan   aan   de   artikelen   126   tot   en   met   140   van   de  
Pensioenwet.   De   door   het   pensioenfonds   verstrekte   basisgegevens   zijn   zodanig   dat   ik   die   gegevens   als  
uitgangspunt  van  de  door  mij  beoordeelde  berekeningen  heb  aanvaard.    
  
Als  onderdeel  van  de  werkzaamheden  voor  de  opdracht  heb  ik  ondermeer  onderzocht  of:    
•   de   technische   voorzieningen,   het   minimaal   vereist   eigen   vermogen   en   het   vereist   eigen   vermogen  
toereikend  zijn  vastgesteld;;    
•   de  kostendekkende  premie  voldoet  aan  de  gestelde  wettelijke  vereisten;;  
•   het  beleggingsbeleid  in  overeenstemming  is  met  de  prudent-personregel.    
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Voorts  heb  ik  mij  een  oordeel  gevormd  over  de  vermogenspositie  van  het  pensioenfonds.  Daarbij  heb  ik  mij  
gebaseerd   op   de   tot   en   met   balansdatum   aangegane   verplichtingen   en   de   op   dat   moment   aanwezige  
middelen  en  is  mede  het  financieel  beleid  van  het  pensioenfonds  in  aanmerking  genomen.  
  
Mijn   onderzoek   heb   ik   zodanig   uitgevoerd,   dat   een   redelijke   mate   van   zekerheid   wordt   verkregen   dat   de  
resultaten  geen  onjuistheden  van  materieel  belang  bevatten.    
  
De   beschreven   werkzaamheden   en   de   uitvoering   daarvan   zijn   in   overeenstemming   met   de   binnen   het  
Koninklijk   Actuarieel   Genootschap   geldende   normen   en   gebruiken   en   vormen   naar   mijn   mening   een  
deugdelijke  grondslag  voor  mijn  oordeel.    
  
Oordeel  
De   technische   voorzieningen   zijn,   overeenkomstig   de   beschreven   berekeningsregels   en   uitgangspunten,  
als   geheel   bezien,   toereikend   vastgesteld.   Het   eigen   vermogen   van   het   pensioenfonds   is   op   de  
balansdatum  lager  dan  het  wettelijk  minimaal  vereist  eigen  vermogen.  
  
Met  inachtneming  van  het  voorafgaande  heb  ik  mij  ervan  overtuigd  dat  is  voldaan  aan  de  artikelen  126  tot  
en  met  140  van  de  Pensioenwet,  met  uitzondering  van  artikel  132.  
  
De   beleidsdekkingsgraad   van   het   pensioenfonds   op   balansdatum   is   lager   dan   de   dekkingsgraad   bij   het  
vereist   eigen   vermogen,   doch   ten   minste   gelijk   aan   de   dekkingsgraad   bij   het   minimaal   vereist   eigen  
vermogen.    
  
Mijn   oordeel   over   de   vermogenspositie   van   Stichting   Bedrijfstakpensioenfonds   voor   de   Handel   in  
Bouwmaterialen   is   gebaseerd   op   de   tot   en   met   balansdatum   aangegane   verplichtingen   en   de   op   dat  
moment  aanwezige  middelen.  De  vermogenspositie  is  naar  mijn  mening  slecht,  omdat  het  aanwezig  eigen  
vermogen  lager  is  dan  het  minimaal  vereist  eigen  vermogen.  
  
  
  
  
Amsterdam,  30  mei  2016  
drs.  J.J.M.  Tol  AAG  RBA  
verbonden  aan  Triple  A  –  Risk  Finance  Certification  B.V.  
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Aan het bestuur van:
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in
Bouwmaterialen
Postbus 45
4840 AA Prinsenbeek

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Referentie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen te Prinsenbeek
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel
in Bouwmaterialen per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW).
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevende instanties
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld,
en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Den Haag, Datum
Baker Tilly Berk N.V.

drs. R. Buitenhuis
Registeraccountant
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