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Voorwoord
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2017 van de Stichting Pensioenfonds ABN AMRO Bank N.V. aan.
Het was een goed jaar. De financiële positie van het pensioenfonds is in dit verslagjaar opnieuw
verbeterd. De economische dekkingsgraad steeg van 122% naar 128%. Deze groei zien we ook terug
in de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de nominale dekkingsgraad in de
voorgaande 12 maanden. Deze steeg in 2017 van 121% naar 129%.
Net als in de afgelopen jaren was in 2017 sprake van een grote dynamiek in de pensioenwereld
alsook binnen het pensioenfonds. De focus van het bestuur lag op de toekomstbestendigheid van
de pensioenorganisatie. In 2017 hebben we grote stappen gezet in het opnieuw inrichten van ons
pensioenadministratiesysteem. Verder is besloten tot een organisatiewijziging met het doel
kostenefficiency en de wendbaarheid van de organisatie verder te vergroten.
Het bestuur is er trots op dat ABN AMRO Bank medio 2017 besloten heeft dat het pensioenfonds per
1 januari 2018 de netto pensioenregeling voor de bank en enkele aangesloten ondernemingen mag
uitvoeren. Dit betekende wel dat er veel werk verzet moest worden om dit te realiseren. En daar zijn
we in geslaagd.
In 2017 zijn er verkiezingen geweest voor het verantwoordingsorgaan. De nieuwe leden zijn per 1 juli 2017
geïnstalleerd.
Ook waren er enkele bestuurlijke wijzigingen. Medio 2017 hebben we afscheid genomen van
Frans van der Horst en Paul Buitenhuis. Het bestuur bedankt hen voor hun jarenlange inzet voor
het pensioenfonds. Vervolgens hebben we Michel van Drie en Fred Steenwinkel verwelkomd.
Het jaarverslag bestaat uit vier onderdelen: het bestuursverslag, de jaarrekening, het profiel van het
pensioenfonds en de overige informatie. In het bestuursverslag geven we de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar weer. Dat wordt gevolgd door het oordeel van het niet-uitvoerend bestuur en het oordeel
van het verantwoordingsorgaan. In de jaarrekening van het fonds gaan we in op de kerncijfers van het
fonds en geven we een schets van de financiële ontwikkelingen gedurende het jaar. In het profiel geven
we een schets van onze organisatie en de wijzigingen die daarin in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
In het laatste deel van het jaarverslag staan onder meer de verklaringen van de externe actuaris en
de accountant.
In het afgelopen jaar was wederom sprake van een goede en constructieve samenwerking met zowel het
oude als het nieuwe verantwoordingsorgaan. Daarvoor zijn wij het verantwoordingsorgaan zeer erkentelijk.
Wij hebben grote waardering voor de inzet en toewijding van de medewerkers van het pensioenfonds en
verder bedanken wij iedereen die zich het afgelopen jaar voor het pensioenfonds heeft ingezet.
Namens het bestuur,
Mr. J.A. van Horzen
Onafhankelijk voorzitter
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Kerncijfers

(in geval van bedragen zijn deze afgerond op miljoenen euro’s)
2017

2016

2015

2014

2013

18.151
54.286
26.612
99.049

19.171
53.264
26.053
98.488

19.791
52.108
25.627
97.526

20.423
52.553
24.609
97.585

21.355
53.615
23.898
98.868

Inkomsten
Premies²
Waardeoverdrachten
Totaal

381
6
387

354
14
368

327
11
338

1.066
27
1.093

451
3.825
4.275

Uitkeringen
Pensioenen
Waardeoverdrachten
Totaal

559
4
563

532
4
536

510
7
517

492
7
499

451
12
463

Technische voorzieningen
Deelnemers
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
Totaal

4.909
6.654
8.737
20.299

5.575
6.525
8.532
20.632

5.311
6.001
8.032
19.344

5.165
5.758
7.630
18.553

3.796
4.820
6.326
14.942

Disconteringsrente technische voorzieningen

1,48%

1,32%

1,69%

1,88%

2,76%

Pensioenvermogen
Vastrentende waarden
Zakelijke waarden
Overig pensioenvermogen
Totaal

18.670
7.973
-151
26.492

16.898
8.963
317
26.178

15.504
7.689
284
23.477

14.524
7.558
1.453
23.535

10.541
6.553
568
17.662

Reserves (eigen vermogen)
Minimaal vereist eigen vermogen
Dekkingstekort
Vereist eigen vermogen (strategisch)
Strategisch vereiste dekkingsgraad3
Vereiste dekkingsgraad feitelijke beleggingsmix
Reservetekort

6.192
830
0
2.966
120%
115%
0

5.545
851
0
4.126
120%
118%
0

4.133
793
0
3.931
120%
115%
0

4.982
768
0
2.656
114%
112%
0

2.721
620
0
2.092
114%
112%
0

Beleggingsresultaat
ABN AMRO Pensioenfonds
Benchmark4

2,0%
1,6%

12,3%
11,0%

0,7%
0,4%

29,5%
27,5%

1,4%
1,3%

Dekkingsgraad
Economische dekkingsgraad5
Nominale dekkingsgraad6
Beleidsdekkingsgraad7
Reële dekkingsgraad8

128%
130%
129%
104%

122%
127%
121%
99%

117%
121%
124%
100%

115%
127%

116%
118%

91%

81%

Indexatieverlening9
Ontwikkeling consumentenprijsindex10

1,70%
1,70%

0,6%
0,6%

0,0%
0,0%

1,4%
1,4%

3,0%
3,0%

Uitvoeringkosten
Kosten pensioenbeheer per deelnemer11
Kosten vermogensbeheer12

184*
0,11%

161*
0,11%

168*
0,11%

170*
0,12%

184*
0,19%

Aantal verzekerden
Deelnemers
Gewezen deelnemers¹
Pensioengerechtigden
Totaal

* Bedrag in euro’s

6

Toelichting op de kerncijfers
1. Inclusief de ex-partners met een bijzonder nabestaandenpensioen.
2. De premie van 2014 is inclusief de stortingen van de bank in verband met de introductie van
de CDC-regeling (€ 500 miljoen) en de bijdrage voor de in 2014 toegekende inhaalindexatie
(€ 200 miljoen).
3. De strategisch vereiste dekkingsgraad geldt voor het pensioenfonds als maat voor de vereiste
solvabiliteit. De strategisch vereiste dekkingsgraad is altijd tenminste even hoog als de vereiste
dekkingsgraad die hoort bij de feitelijke beleggingsmix. In 2015 is de strategisch vereiste dekkingsgraad
vastgesteld op 120%.
4. Benchmark: samengestelde benchmark van de individueel toegepaste benchmarks.
5. De economische dekkingsgraad wordt berekend met de actuele rentetermijnstructuur, zonder de
ultimate forward rate-methodiek voor looptijden langer dan 20 jaar.
6. De nominale dekkingsgraad wordt berekend met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
7. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de nominale
dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Bij beleidsbeslissingen, zoals het indexatiebeleid
en het verlagingsbeleid, baseert het pensioenfonds zich ondermeer op de beleidsdekkingsgraad.
8. De reële dekkingsgraad wordt berekend op basis van de parameters die DNB publiceert. De
pensioenverplichtingen worden daarbij berekend aan de hand van de risicovrije rente. Voor de
indexatietoezegging, die voorwaardelijk is, wordt gerekend met een overrendement bovenop de
risicovrije rente. In de jaren vóór 2015 werd de reële dekkingsgraad berekend op basis van de reële
marktrente. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de toekomstige indexatie volledig werd verleend.
9. De indexatie in enig jaar volgt uit de maatstaf die is opgenomen in de indexatierichtlijn. Er was geen
ruimte voor inhaalindexatie. In 2014 is het grootste gedeelte van de toen bestaande achterstand in
indexatie ingehaald. Per eind 2017 bedraagt de achterstand in indexatie minder dan 0,3%.
10. Betreft de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals
vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode van januari tot januari van
het voorgaande jaar.
11. De kosten pensioenbeheer worden gerapporteerd in euro’s per deelnemer of pensioengerechtigde.
12. De kosten vermogensbeheer worden gerapporteerd in % van het gemiddeld belegd vermogen.
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Bestuursverslag 2017
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
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Hoofdlijnen
Inleiding

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 weer. In de hierna volgende hoofdstukken
wordt dieper ingegaan op deze ontwikkelingen.

Indexatiebesluit over 2016

De pensioenen van de pensioen- en aanspraakgerechtigden zijn per 1 april 2017 volledig geïndexeerd.
De pensioenen zijn met 1,7% verhoogd. De prijsontwikkeling over de periode januari 2016 tot januari
2017 was 1,7%. De financiële positie van het pensioenfonds bood geen ruimte om de achterstand in
indexatie uit de jaren 2011 en 2012 in te halen. Per eind 2017 bedroeg de achterstand in indexatie minder
dan 0,3%.

Financiële positie

De financiële positie van het pensioenfonds is in 2017 verder verbeterd. Door de stijging van de marktrente
daalde de waarde van de technische voorzieningen. Verder was het rendement van de beleggings
portefeuille positief waardoor het vermogen steeg. De economische dekkingsgraad steeg van 122,1%
eind 2016 naar 127,6% eind 2017. Bij de berekening van deze dekkingsgraad wordt geen rekening
gehouden met de UFR-methodiek voor looptijden langer dan 20 jaar. De nominale dekkingsgraad steeg
van 126,9% eind 2016 naar 130,5% eind 2017. In 2017 steeg de beleidsdekkingsgraad van 120,8%
eind 2016 naar 129,2%. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van
de nominale dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Toetreding International Card Services B.V.

Op1 januari 2017 is International Card Services B.V. (ICS) toegetreden tot het pensioenfonds. ICS is een
100% dochtermaatschappij van ABN AMRO Bank N.V. Door de toetreding is het aantal actieve deelnemers
met ca. 600 toegenomen. Er heeft geen collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden.

Uitvoering netto pensioenregeling

In 2017 hebben het bestuur en de ABN AMRO Bank N.V. overeenstemming bereikt over de uitvoering
van de netto pensioenregeling van de ABN AMRO Bank N.V. Vanaf 1 januari 2018 voert het pensioen
fonds naast de basispensioenregeling ook de netto pensioenregeling uit. Dit biedt de deelnemers en
gewezen deelnemers een beter overzicht over en inzicht in hun pensioensituatie. Daarnaast doet het
pensioenfonds ervaring op met het uitvoeren van een individuele pensioenregeling.

Organisatiewijziging Pensioenfonds

Om als organisatie flexibel en snel te kunnen reageren op ontwikkelingen van buitenaf, heeft het bestuur
in het derde kwartaal van 2017 besloten om de organisatie van het pensioenfonds anders in te richten.
Begin 2018 zijn enkele afdelingen samengevoegd. Daarnaast heeft het bestuur besloten het aantal
uitvoerende bestuursleden uit te breiden van drie naar vier. De ondernemingsraad heeft positief
geadviseerd over de organisatiewijzigingen.

Nieuw verantwoordingsorgaan

Op 30 juni 2017 eindigde de zittingsduur voor de leden van het verantwoordingsorgaan (VO). Daarom
zijn in het voorjaar van 2017 verkiezingen georganiseerd. Er zijn negen VO-leden gekozen (vier namens
de werknemers en vijf namens de pensioengerechtigden). Daarnaast zijn twee VO-leden namens de
werkgever voorgedragen. Vanaf 1 juli 2017 bestaat het VO uit elf leden. De verkiezingen waren succesvol.
Er waren veel kandidaten en de diversiteit van de kandidaten was groot. Ook het opkomstpercentage
was goed. Ca. 22% van de kiesgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht.
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In 2016 had het bestuur besloten dat de leden namens de pensioengerechtigden in het niet-uitvoerend
bestuur (NUB) niet meer worden gekozen, maar op voordracht worden benoemd door de overige NUBleden. Een voordrachtscommissie heeft in 2017 twee kandidaten namens de pensioengerechtigden
voorgedragen voor het NUB. De voordrachtscommissie bestond uit drie VO-leden namens de pensioen
gerechtigden, één lid namens de Belangenvereniging Postactieven, één extern lid en de HR manager
van het pensioenfonds.
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Voordracht niet-uitvoerende bestuursleden

Bestuursverslag 2017

Visie, missie en strategie van het pensioenfonds
Visie

Het pensioenfonds is een stichting zonder winstoogmerk die zich alleen richt op de belangen van de
aanspraak- en pensioengerechtigden en de werkgever. De visie van het pensioenfonds is dat het bestuur
en de uitvoering dicht bij elkaar horen. Dit bevordert adequate, efficiënte en transparante uitvoering van
de belangrijkste taken van het pensioenfonds. De hoofdtaken van het pensioenfonds zijn pensioen
beheer en vermogensbeheer. Bij pensioenbeheer is een moderne en transparante relatie met onze
belanghebbenden essentieel. Modern betekent online toegankelijk, uitstekende kwaliteit en voldoen
aan wet- en regelgeving. Transparant betekent persoonlijk, begrijpelijk en eerlijk communiceren. Bij
vermogensbeheer heeft het bestuur beleggingsovertuigingen opgesteld, die bepalend zijn voor de wijze
waarop het vermogen wordt beheerd. Hier zijn risico en rendement onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Vanuit de beleggingsovertuigingen wordt gezocht naar innovatie gericht op een duurzaam, deelnemers
gericht beleggingsbeleid. Ondanks het feit dat de pensioenorganisatie geen strategisch onderdeel is
van ABN AMRO Bank, is de betrokkenheid van de werkgever belangrijk. Pensioen is immers een
belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Missie

Het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen voor de aanspraak- en pensioengerechtigden zo
goed mogelijk en zonder winstoogmerk te verzorgen. Kwaliteitsgericht en kostenbewust handelen zijn
hierbij leidend. Het pensioenfonds houdt zich daarbij aan de afspraken die zijn vastgelegd in het pensioen
reglement. Het pensioenfonds communiceert hierover met de belanghebbenden op een heldere en
transparante wijze.

Strategie

De visie en missie vragen om een sterke, toekomstbestendige pensioenorganisatie. Het pensioenfonds
moet tijdig, juist en efficiënt blijven leveren zoals het als uitvoerder van de pensioenovereenkomst is
overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. De strategie is om te blijven
innoveren met als (enig) doel te komen tot een betere uitvoering van pensioen voor de aanspraak- en
pensioengerechtigden. Daarbij streeft het pensioenfonds ernaar om voor de huidige en toekomstige
deelnemers de verschillende pensioenregelingen, die ABN AMRO Bank nu en in de toekomst aan haar
werknemers aanbiedt, te kunnen uitvoeren. Eventuele schaalvergroting is alleen te rechtvaardigen als
dit nadrukkelijk in het belang is van de belanghebbenden van het pensioenfonds.

Doelstelling en beleid

Het voornaamste doel van het pensioenfonds is om de pensioenen in overeenstemming met de statuten
en het pensioenreglement van ABN AMRO Pensioenfonds toe te kennen en uit te keren. Daarnaast
heeft het pensioenfonds als doel om een toekomstbestendige organisatie te zijn en invulling te geven
aan de langetermijnstrategie. Daarom heeft het bestuur in 2017 besloten de uitvoeringsorganisatie
anders in te richten. Meer hierover staat in het hoofdstuk Profiel in de paragraaf Uitvoeringsorganisatie.
Verder heeft het bestuur met de bank afgesproken om de netto pensioenregeling uit te voeren. Dit sluit
aan bij de strategie van het pensioenfonds om te blijven innoveren.
Naast de hierboven beschreven strategische veranderingen zijn visie, missie en strategie vertaald in
concrete doelstellingen en keuzes. Deze doelstellingen vormen een leidraad bij het nemen van besluiten
door het bestuur. Om de pensioenen toe te kennen en uit te keren in overeenstemming met het reglement
voert het pensioenfonds onder andere een prudent vermogensbeheer en een adequaat risicomanagement.
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Het vermogensbeheer is erop gericht om de middelen die aan het pensioenfonds zijn toevertrouwd
op een zodanige manier te beleggen, dat het pensioenfonds de toegekende pensioenaanspraken en
- rechten op de korte en de lange termijn kan uitkeren en aan toekomstige indexatie kan bijdragen.
In het hoofdstuk Vermogensbeheer zijn concrete doelstellingen opgenomen en is toegelicht op welke
wijze ze bereikt zijn.
Het pensioenfonds besteedt daarnaast veel aandacht aan de analyse van financiële en overige risico’s
en de beheersing daarvan. Bij beleidsvoorstellen wordt specifiek aandacht besteed aan risico’s en worden
eventuele incidenten geanalyseerd om te bepalen wat de impact voor het pensioenfonds is. In het
hoofdstuk Risicobeheer is verder toegelicht hoe het pensioenfonds zijn doelstellingen op dit gebied
heeft bereikt.
Het bestuur heeft in richtlijnen zijn beleid vastgesteld voor het indexeren en voor het verlagen van
de pensioenen. Het indexatiebeleid is erop gericht om jaarlijks de pensioenen van alle pensioen- en
aanspraakgerechtigden aan te passen met de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex.
Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om indexatie toe te kennen. Verlaging van de
pensioenen is mogelijk als de financiële situatie verslechtert en er geen andere oplossing is dan de
pensioenen te verlagen. Meer hierover staat in het hoofdstuk Pensioenen en uitvoering.
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Bestuursaangelegenheden
Belangrijkste besluiten in 2017

In 2017 heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:
−− Het pensioenfonds voert vanaf 1 januari 2018 de netto pensioenregeling uit van ABN AMRO Bank N.V.
en enkele dochterondernemingen van de bank. In samenhang daarmee heeft het bestuur ingestemd
met collectieve waardeoverdracht van het bij ABN AMRO Pensioenen opgebouwde netto pensioen
kapitaal van (gewezen) werknemers aan het pensioenfonds.
−− Volledige indexatie van de pensioenen van de pensioen- en aanspraakgerechtigden op 1 april 2017.
De consumentenprijsindex over het voorgaande jaar bedroeg 1,7%.
−− Op grond van onderzoek en analyse is besloten om de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds
per 1 maart 2018 te wijzigen. De belangrijkste aanleiding hiervoor is de veranderende pensioenmarkt,
die vraagt om een kostenefficiënte en wendbare organisatie.
−− Op het gebied van vermogensbeheer is het strategisch beleggingsbeleid opnieuw herijkt. De band
breedte voor beleggen in de dynamische matchingportefeuille is bepaald op 50 tot 80%, terwijl voor
de dynamische returnportefeuille een maximum geldt van 45%.
−− In het kader van verantwoord beleggen is zowel met betrekking tot de aandelenportefeuille ontwikkelde
markten als de aandelenportefeuille opkomende markten besloten om ESG-criteria toe te voegen
aan het selectieproces. In het kader van ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen
heeft het bestuur ingestemd met de ondertekening van de intentieverklaring voor Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
−− Conversie van de binnen het pensioenfonds bestaande pensioenrichtleeftijden van 65 jaar en 67 jaar
naar 68 jaar op 1 januari 2018. Door de conversie hebben alle deelnemers vanaf 1 januari 2018 dezelfde
pensioenrichtleeftijd. Sociale partners hebben voorafgaand aan het bestuurbesluit besloten in de
pensioenovereenkomst uit te gaan van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar voor toekomstige opbouw.
−− Uitbreiding van het aantal uitvoerende bestuursleden van drie naar vier bestuursleden.
Naast de implementatie en uitvoering van bovengenoemde besluiten hebben de UB-leden in 2017 onder
andere de volgende besluiten genomen:
−− Modernisering van de pensioenadministratie door het starten van drie projecten gericht op het
aanpassen van de systemen en werkprocessen, het verbeteren van informatiemanagement en
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
−− Een privacy officer aan te stellen voor het opstellen en monitoren van het privacybeleid.
−− Een informatiemanager aan te stellen voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het
informatiebeleid en voor het beheren en toegankelijk houden van informatie.

Goed pensioenfondsbestuur

Het bestuur besteedt veel aandacht aan de navolging van de Code Pensioenfondsen, aan de professio
nalisering van de pensioenorganisatie en aan zelfevaluatie.
Naleving van de Code
Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag over het gevoerde beleid, over de gerealiseerde
uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel maakt voor de toekomst. Het bestuur
weegt daarbij zorgvuldig de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensioenfonds betrokken
zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s voor de belanghebbenden op de korte en de lange termijn,
gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. Het naleven van de Code wordt onder meer getoetst
door erop toe te zien dat bestuursleden en werknemers van het pensioenfonds de gedragscode naleven
en door het functioneren van het bestuur en de bestuurscommissies periodiek te evalueren.
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Het bestuur heeft een diversiteitsbeleid. Bij de benoeming van leden voor de verschillende pensioenfonds
organen is de eerste prioriteit dat er geschikte personen worden aangesteld. Kennis, vaardigheden en
professioneel gedrag zijn hierbij leidend. Om optimaal te kunnen functioneren is ook een verscheidenheid
aan vaardigheden, culturen en zienswijzen nodig. Dit wordt met complementariteit en diversiteit aangeduid.
De eis van complementariteit houdt in dat het pensioenfonds zorgt dat de leden binnen de verschillende
organen competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. Aan deze eis wordt invulling
gegeven door bij het zoeken naar kandidaten het functieprofiel aan te passen met de competenties en
vaardigheden die aanvullend zijn op de al aanwezige competenties en vaardigheden. De kandidaten
worden hierop getoetst.
Van diversiteit is sprake als er mannen én vrouwen, jongeren én ouderen zitting hebben in een orgaan.
In de code is dit ingevuld door de eis dat minimaal één man, één vrouw, één persoon jonger en één
persoon ouder dan 40 jaar in een orgaan zitten.
Ook de eis van diversiteit heeft vorm gekregen in het functieprofiel voor nieuwe bestuursleden en leden
van het VO. Het bestuur streeft ernaar om een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn wat betreft geslacht
en leeftijd van de belanghebbenden. Bij de wijziging van de verkiezingsprocedure van NUB-leden in
2016 is in het Voordrachtsreglement opgenomen dat de voorgedragen kandidaten mede aan de hand
van de diversiteitsdoelstellingen worden getoetst.
Eind 2017 bestond het bestuur uit zes vrouwen en vijf mannen. Er zijn geen bestuursleden jonger dan
40 jaar. Hierdoor voldoet het bestuur niet volledig aan de norm van diversiteit. Het VO bestond eind 2017
uit zes vrouwen en vijf mannen en ook dit orgaan heeft geen leden jonger dan 40 jaar. Hierdoor voldoet
ook het VO niet volledig aan de norm van diversiteit.

Geschiktheid
Geschiktheidsheidsplan
De norm geschiktheid bestaat uit de componenten kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.
Het bestuur zorgt ervoor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die op basis van wet- en
regelgeving zijn gesteld. Daarbij wordt uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregel
Geschiktheid 2012 van DNB en de AFM, de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de Handreiking
Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. In deze ‘Handreiking‘ worden de begrippen
geschiktheidsniveau A en B gehanteerd. Niveau B is een verdieping van niveau A. Uit het oogpunt van
verdere professionalisering wordt niveau B aanbevolen.
Ieder bestuurslid (en dus het bestuur als geheel) voldoet aan niveau A. Een NUB-lid dat zitting heeft in
een bestuurscommissie van het pensioenfonds of een specifiek kennisgebied heeft binnen het bestuur of
het NUB moet op dat (kennis)gebied niveau B hebben. Voor de UB-leden en de medebeleidsbepalers
geldt dat zij als geheel over niveau B moeten beschikken en op het kennisgebied dat hij of zij in portefeuille
heeft over expertiseniveau E.
In het geschiktheidsplan is voor een periode van drie jaar een collectieve trainingscyclus voor het bestuur
opgezet om geschiktheidsniveau B te realiseren. Daarnaast is voor de bestuursleden ook tijd ingeruimd
voor verdere ontwikkeling van de door het bestuur gewenste competenties. In het verslagjaar hebben
de bestuursleden verschillende trainingen gevolgd op een aantal kennisgebieden. Verdieping van het
kennisniveau vindt ook plaats door regelmatige deelname aan themadagen, door strategische discussies
in bestuursvergaderingen en door kennissessies buiten de bestuursvergaderingen.
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Diversiteitsbeleid
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Voor de leden van het verantwoordingsorgaan is in het geschiktheidsplan vastgelegd dat ieder van hen
moet beschikken over basiskennis op pensioengebied. Daarnaast moet het verantwoordingsorgaan als
geheel voldoen aan geschiktheidsniveau A. De nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan hebben
direct na hun installatie een cursus gevolgd waardoor het VO als geheel aan de gewenste collectieve
geschiktheid op niveau A voldoet.
Geschiktheid en betrouwbaarheid
De geschiktheid (deskundigheid) en betrouwbaarheid van de leden van het bestuur en de medebeleids
bepalers worden overeenkomstig de wet en de statuten getoetst door DNB. Benoemingen gebeuren
onder de opschortende voorwaarde van instemming door DNB.
Zelfevaluatie bestuur
In juni 2017 heeft het bestuur onder begeleiding van een extern bureau het eigen functioneren geëvalueerd.
Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn enkele aandachtspunten benoemd:
−− Meer tijd en ruimte voor discussie en gedachtenwisseling.
−− Blijvend investeren in een goede en professionele relatie met het VO.
−− NUB-leden willen hun deskundigheid op hun toezichtstaak aanscherpen.
Zelfevaluatie bestuurscommissies
Ook de bestuurscommissies evalueren periodiek hun eigen functioneren. De evaluaties hebben betrekking
op de taken, verwachtingen en invloed van de commissies. Uit de zelfevaluaties die in het voorjaar zijn
besproken is gebleken dat de commissies effectief zijn. De onderwerpen worden door de commissies
goed voorbereid, waardoor het bestuur efficiënt kan vergaderen en tot besluiten komen. De inbreng
van de externe leden in de commissies wordt als zeer waardevol ervaren.

Onafhankelijkheidsbeleid

Het bestuur stelt zich bij het uitoefenen van zijn taken onafhankelijk op. Het bestuur zorgt ervoor dat
het pensioenfonds uitsluitend handelt ten behoeve van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds.
De belanghebbenden zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de
aangesloten ondernemingen. Het bestuur weegt deze belangen op een zorgvuldige en evenwichtige
wijze tegen elkaar af en maakt dit inzichtelijk.

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft beleid vastgesteld voor de beloning van personen betrokken bij het pensioenfonds.
Dit beloningsbeleid is in lijn met de normen uit de Code en betreft zowel de leden van het bestuur, het
verantwoordingsorgaan alsook de medebeleidsbepalers en verder de personen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de pensioenregeling. Het beloningsbeleid is beheerst en duurzaam en moedigt niet aan
tot het nemen van meer risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is.
In het beloningsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende organen van het pensioenfonds,
de personen in dienst van het pensioenfonds en externe partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed.
De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid en de aan de functie
gestelde eisen en het tijdsbeslag.
Op voorstel van de UB-leden stellen de NUB-leden het arbeidsvoorwaardenbeleid vast voor de medewerkers
van de pensioenfonds. Het pensioenfonds (in de hoedanigheid van werkgever) heeft in overleg met de
ondernemingsraad begin 2017 dit arbeidsvoorwaardenbeleid vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2017
hebben alle medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst gekregen.
Bij externe partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, gaat het bestuur na of het interne beloningsbeleid
van deze partijen in lijn is met de uitgangspunten van het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Meer
hierover staat bijvoorbeeld in de paragraaf Selectie en monitoring van vermogensbeheerders in het hoofdstuk
Vermogensbeheer. Verder heeft het pensioenfonds een leveranciersbeleid waarin dit is opgenomen.
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Compliance

Integer handelen is voor het pensioenfonds van groot belang. De regels die het pensioenfonds hanteert
in het kader van integriteit en de wijze waarop compliance is ingericht binnen het pensioenfonds zijn
vastgelegd in de volgende compliance documenten:
−−
−−
−−
−−
−−

Compliancecharter
Gedragscode
Incidentenregeling
Klokkenluidersregeling
Uitbestedingsbeleid

Deze documenten staan op de website van het pensioenfonds.
Inrichting
Het compliancecharter beschrijft de basisprincipes en de uitgangspunten voor de positie van de compliance
officer bij het pensioenfonds. Verder geeft het compliancecharter inzicht in de inrichting en inbedding van
compliance binnen het pensioenfonds.
De gedragscode is van toepassing op alle aan het pensioenfonds verbonden personen. Met verbonden
personen worden bedoeld de bestuursleden, de externe leden in de bestuurscommissies, de leden van
het VO en de medewerkers in dienst van het pensioenfonds. Met de gedragscode wil het pensioenfonds
borgen dat al deze personen zich integer gedragen.
Als er een incident plaatsvindt, kan iemand dit melden op basis van de incidentenregeling. De incidenten
regeling beschrijft hoe met de melding wordt omgegaan en hoe het incident wordt behandeld. Iedereen
die een mogelijk incident signaleert kan dit onder de incidentenregeling melden. Dit geldt zowel voor
verbonden personen als voor ieder ander (ook buiten het pensioenfonds). Voor de verbonden personen
geldt dat zij een beroep kunnen doen op de klokkenluidersregeling als zij menen dat hun positie in
gevaar kan komen door het melden van het incident. De klokkenluidersregeling biedt extra bescherming
aan degene die het incident meldt.
Het uitbestedingsbeleid is bedoeld om de belangen van het pensioenfonds te waarborgen, als andere
partijen activiteiten voor het pensioenfonds uitvoeren. Dit betekent onder andere dat in het kader van
integriteit specifieke regels zijn vastgesteld waaraan de leverancier moet voldoen. Zo eist het pensioenfonds
bijvoorbeeld dat een leverancier een gedragscode toepast die gelijkwaardig is aan de gedragscode van
het pensioenfonds.
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Eind 2017 zijn de beloningen van de NUB-leden en het VO geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de hoogte
van de beloningen marktconform is. Ook is onderzocht hoe de tijdsbesteding bij het pensioenfonds zich
verhoudt tot andere pensioenfondsen. Omdat de NUB-leden zowel toezichtstaken als (strategische)
bestuursverantwoordelijkheid hebben, blijkt de vastgestelde tijdsnormering niet passend. Het bestuur
heeft daarop besloten per 1 januari 2018 de tijdsnormering voor de NUB-leden te verhogen van 0,1 fte
naar 0,2 fte per week en voor de onafhankelijk voorzitter van 0,2 naar 0,4 fte per week. Dit heeft gevolgen
voor de beloning. Wat betreft de tijdsbesteding van het VO is er geen verschil geconstateerd met de
tijdsbesteding die volgt uit de gehanteerde benchmark.
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De Wet meldplicht datalekken verplicht het pensioenfonds om in specifieke gevallen beveiligingsincidenten
(datalekken) te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om aan deze nieuwe regeling te voldoen
heeft het bestuur het protocol meldplicht datalekken vastgesteld. Dit protocol beschrijft:
−−
−−
−−
−−

wat mogelijke beveiligingsincidenten zijn;
hoe deze incidenten beoordeeld moeten worden;
wanneer het een datalek betreft;
hoe gehandeld moet worden na het vaststellen van een beveiligingsincident of datalek.

Monitoring
De compliance officer van het pensioenfonds houdt toezicht op de naleving en uitvoering van deze richtlijnen.
Hiervoor is een complianceprogramma opgesteld waarin staat welke activiteiten de compliance officer
uitvoert ten behoeve van de monitoring.
Alle verbonden personen hebben onder de gedragscode een meldplicht ten aanzien van nevenactiviteiten,
zakelijke en privébelangen, ontvangen en gegeven giften en uitnodigingen. Zij melden deze bij de
compliance officer. De compliance officer beoordeelt en registreert de meldingen.
Jaarlijks moeten de verbonden personen bevestigen dat zij de gedragscode over de voorliggende periode
hebben nageleefd.
Tijdens selectietrajecten van leveranciers wordt bij de verbonden personen uitvraag gedaan welke
mogelijke belangen zij hebben bij de partijen die op de short list staan. Daardoor wordt voorkomen
dat in een later stadium mogelijke belangenverstrengeling naar voren komt.
Resultaten en rapportage
Tijdens het boekjaar hebben verschillende verbonden personen melding gemaakt van ontvangen giften,
nieuwe en gewijzigde nevenactiviteiten en van eventuele zakelijke of privébelangen. De compliance
officer heeft deze beoordeeld en een terugkoppeling gegeven. Verder hebben alle verbonden personen
de jaarlijkse verklaring ingevuld en ondertekend met betrekking tot de naleving van de gedragscode.
Tot slot zijn er twee selectietrajecten geweest waarbij de compliance officer specifieke uitvragen heeft
verstuurd om eventuele belangenverstrengeling in kaart te brengen ten aanzien van partijen die op de
shortlist stonden.
Uit de meldingen, de jaarlijkse bevestiging van de naleving van de gedragscode (inclusief geregistreerde
nevenactiviteiten, belangen en giften) en uit de uitvragen naar mogelijke belangenverstrengeling bij de
selectietrajecten zijn geen zaken naar voren gekomen die de integriteit van de verbonden personen,
of het integer handelen van het pensioenfonds negatief beïnvloeden.
Twee keer per jaar rapporteert de compliance officer aan de onafhankelijk voorzitter van het bestuur.
Als de voorzitter of de compliance officer hiertoe aanleiding ziet, worden zaken in het bestuur besproken.
In 2017 zijn geen meldingen gedaan onder de incidentenregeling of de klokkenluidersregeling. Wel heeft
het pensioenfonds drie datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en maatregelen genomen
om deze aard van datalekken voortaan te voorkomen.
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Financiën
Samenvatting vermogenspositie en dekkingsgraden

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is het verschil tussen het pensioenvermogen (vastrentende
waarden, zakelijke waarden en overige waarden) en de technische voorzieningen. In 2017 is het eigen
vermogen toegenomen van € 5.545 miljoen naar € 6.192 miljoen.
De financiële positie van het pensioenfonds, uitgedrukt in de nominale dekkingsgraad, is in 2017 verder
verbeterd. De nominale dekkingsgraad steeg van 126,9% eind 2016 naar 130,5% eind 2017.
In 2017 steeg de beleidsdekkingsgraad van 120,8% eind 2016 naar 129,2%. De beleidsdekkingsgraad
wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de nominale dekkingsgraden van de laatste twaalf
maanden.
Het pensioenfonds berekent ook de zogenoemde economische dekkingsgraad. Bij de berekening
van deze dekkingsgraad wordt geen rekening gehouden met de ultimate forward rate-methodiek
voor looptijden langer dan 20 jaar. De economische dekkingsgraad steeg van 122,1% eind 2016 naar
127,6% eind 2017. Ook op basis van de economische dekkingsgraad is sprake van een verbetering
van de financiële positie.

Technische voorzieningen

Eind 2016 bedroegen de technische voorzieningen € 20.632 miljoen. Gedurende 2017 zijn de technische
voorzieningen gedaald met € 333 miljoen tot € 20.299 miljoen (-1,6%). De belangrijkste oorzaak is de
stijging van de markrente.
Marktrente
De hoogte van de marktrente heeft grote invloed op de hoogte van de technische voorzieningen. Bij
een daling van de rente stijgen de technische voorzieningen en bij een stijging van de rente dalen de
technische voorzieningen. De marktrente1 wordt afgeleid van de rentetermijnstructuur die DNB maandelijks
publiceert. Deze rentetermijnstructuur is gebaseerd op de interbancaire swapcurve per eind van de
betreffende maand.
De marktrente is in 2017 gestegen van 1,32% naar 1,48%. Door deze stijging daalden de technische
voorzieningen met € 271 miljoen (-1,3%).
Indexatie
Op 1 april 2017 zijn alle pensioenaanspraken en pensioenrechten met 1,7% verhoogd. Dit is gelijk aan
de stijging van de consumentenprijsindex in de periode van januari 2016 tot januari 2017. Door de indexatie
stegen de technische voorzieningen met € 340 miljoen.
Overig
De resterende verandering van de technische voorzieningen is het saldo van de overige mutaties.

Pensioenvermogen

Het pensioenvermogen van het pensioenfonds is in 2017 gestegen met € 314 miljoen tot € 26.492 miljoen
(1,2%). De stijging is het saldo van premies, uitkeringen, inkomende en uitgaande waardeoverdrachten,
beleggingsopbrengsten en een aantal overige posten.

1

De marktrente is de vaste disconteringsvoet die voor het pensioenfonds dezelfde technische voorzieningen oplevert als
de discontering met de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur.
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Premie
De premie 2017 is berekend volgens de premiesystematiek die is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst
bij de invoering van de CDC-regeling op 12 juni 2014. Deze premiesystematiek geldt tot en met 2019.
Deze CDC-premie bestaat uit:
a. de kosten van inkoop van pensioenrechten, waaronder een risicopremie voor premievrijstelling wegens
arbeidsongeschiktheid;
b. een solvabiliteitsopslag;
c. een forfaitaire vergoeding voor de administratiekosten;
d. een risico-opslag;
e. een additionele bijdrage aan de uitvoeringskosten.
Daarbij is als voorwaarde opgenomen dat de som van de onderdelen a) tot en met d) nooit meer bedraagt
dan 35% van de som van alle pensioengevende salarissen.
Aan het begin van het jaar stelt het pensioenfonds de geraamde CDC-premie vast. Als de geraamde
CDC-premie, exclusief onderdeel e (additionele bijdrage aan de uitvoeringskosten), lager is dan benodigd
is voor de financiering van de beoogde aanspraken, dan kan het opbouwpercentage in dat jaar naar
evenredigheid worden verlaagd. In 2017 was verlaging van de pensioenopbouw niet aan de orde.

Feitelijke en CDC-premie (in duizenden euro’s)

2017

Actuarieel benodigde premie (a)
Solvabiliteitsopslag (feitelijk vereist eigen vermogen) (b)
Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten (c1)
Forfaitaire vergoeding administratiekosten (c2)
Risico-opslag (d = 25% van a+b+c1+c2)2

240.987
43.377
6.171
8.000
57.436

Feitelijke Premie

355.971

Additionele bijdrage uitvoeringskosten
CDC-premie

25.335
381.306

Ook moet het pensioenfonds de kostendekkende premie vaststellen. Dit is de wettelijk minimaal benodigde
premie voor de opbouw van het pensioen.
Kostendekkende premie (in duizenden euro’s)

2017

Actuarieel benodigde premie (a)
Solvabiliteitsopslag (strategisch vereist eigen vermogen)
Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten (c1)

240.987
48.197
6.171

Kostendekkende premie

295.355

Uit het overzicht blijkt dat de CDC-premie in 2017 € 381 miljoen bedroeg. Daarvan kwam € 373 miljoen
ten laste van de bank en € 8 miljoen ten laste van de overige aangesloten ondernemingen3.
De kostendekkende premie in 2017 bedroeg € 295 miljoen.
2
3

 ls de feitelijke premie hoger is dan 35% van de pensioengevende salarissen, wordt de risico-opslag verlaagd.
A
De bank heeft in de cao afspraken gemaakt over de bijdrage van de werknemers. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de
CDC-premie.
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Inkomende individuele waardeoverdrachten
De inkomende individuele waardeoverdrachten bedroegen in 2017 € 6 miljoen. Het bedrag van inkomende
individuele waardeoverdrachten is lager dan het bedrag in 2016 (€ 14 miljoen).
Uitgaande individuele waardeoverdrachten
De uitgaande individuele waardeoverdrachten bedroegen in 2017 € 4 miljoen. Dit is gelijk aan het totale
bedrag (individueel en collectief) in 2016 (€ 4 miljoen). In 2016 was er één collectieve uitgaande waarde
overdracht. Het aantal gewezen deelnemers dat hun pensioen heeft laten overdragen was groter dan
in 2016.
Beleggingsopbrengsten
In 2017 waren de beleggingsopbrengsten € 503 miljoen, bestaande uit € 636 miljoen directe beleggings
opbrengsten4 en € -133 miljoen indirecte beleggingsopbrengsten5.
Overig
De resterende verandering van het pensioenvermogen (€ -13 miljoen) is het saldo van de administratie
kosten, mutatie gecedeerde polissen, overige baten en overige lasten.

Solvabiliteit
Nominale dekkingsgraad
De nominale dekkingsgraad wordt berekend met de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur,
inclusief de ultimate forward rate-methodiek voor looptijden langer dan 20 jaar. In 2017 steeg de nominale
dekkingsgraad van 126,9% naar 130,5%. Deze stijging is het resultaat van de volgende effecten:
+
+
+
+
+
+
+
+
-/-/-

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

beleggingsopbrengsten;
wijziging technische voorzieningen door rentewijziging;
resultaat op premie;
resultaat op uitkeringen;
daling technische voorzieningen door (negatieve) rentetoevoeging;
resultaat op sterfte en arbeidsongeschiktheid;
resultaat op kosten;
wijziging actuariële grondslagen;
resultaat op overige mutaties;
stijging technische voorzieningen door indexatie.

Economische dekkingsgraad
Het pensioenfonds berekent de dekkingsgraad ook op basis van de actuele rentetermijnstructuur, zonder
de ultimate forward rate-methodiek voor looptijden langer dan 20 jaar. Dit noemt het pensioenfonds de
economische dekkingsgraad. Het bestuur is van mening dat op die wijze de beleggingen en verplichtingen
op consistente wijze gewaardeerd worden en dat de daaruit volgende dekkingsgraden een getrouw beeld
geven van de financiële situatie van het pensioenfonds. De economische dekkingsgraad bedraagt eind
2017 127,6% (2016: 122,1%).

4
5

Rentebaten en -lasten, dividenden en soortgelijke resutaten
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutaresultaten
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Uitkeringen
De uitkeringen bedroegen in 2017 € 559 miljoen. De stijging van € 27 miljoen ten opzichte van 2016 is
in lijn met de trendmatige stijging van de afgelopen jaren.
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Strategisch vereiste dekkingsgraad
Om door de tijd dynamische strategieën te kunnen voeren hanteert het pensioenfonds een strategisch
vereiste dekkingsgraad. De strategisch vereiste dekkingsgraad geeft de vereiste dekkingsgraad aan die
hoort bij een beleggingsmix met een verwacht beleggingsrendement dat past bij de ambitie om indexatie
te verlenen. De strategisch vereiste dekkingsgraad is een maat voor de vereiste solvabiliteit en is altijd ten
minste even hoog als de vereiste dekkingsgraad die hoort bij de feitelijke beleggingsmix. De strategisch
vereiste dekkingsgraad is in 2015 voor de lange termijn door het bestuur vastgesteld op 120,0%.
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad was eind 2017 129,2%. Dit is een stijging ten opzichte van de beleidsdekkings
graad eind 2016 (120,8%). Het verloop van de beleidsdekkingsgraad gedurende 2017 staat grafisch
weergegeven in de paragraaf Ontwikkeling dekkingsgraden. Het pensioenfonds houdt bij zijn beleid,
zoals het indexatiebeleid en verlagingsbeleid rekening met de beleidsdekkingsgraad. Als de beleids
dekkingsgraad lager is dan de strategisch vereiste dekkingsgraad, dan is sprake van een reservetekort.
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (2017: 104,1%) is er sprake
van een dekkingstekort. In beide situaties moet een herstelplan worden ingediend. In 2017 was er geen
sprake van een tekort.

Oordeel van de certificerend actuaris

De actuaris heeft de vermogenspositie van ABN AMRO Pensioenfonds beoordeeld als voldoende.
Daarbij heeft de actuaris zich gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen
en de op dat moment aanwezige middelen.
De actuariële verklaring staat in het hoofdstuk Overige gegevens.

Ontwikkeling dekkingsgraden

De verschillende vormen van dekkingsgraden (economische, nominale, strategisch vereiste en
beleidsdekkingsgraad) worden als volgt grafisch weergegeven.
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Vermogensbeheer
Inleiding

De Pensioenwet bepaalt onder meer dat de bezittingen samen met de te verwachten inkomsten van
een pensioenfonds voldoende moeten zijn om de verplichtingen te dekken die voortvloeien uit de
statuten en reglementen.
Het doel van het vermogensbeheer is om de financiële middelen die aan het pensioenfonds zijn toevertrouwd
op zo’n manier te beleggen, dat het pensioenfonds de toegekende pensioenaanspraken en -rechten op
de korte en lange termijn kan uitkeren en een bijdrage levert aan toekomstige indexatie.
Hierbij staat de prudent person-regel centraal. Bij deze regel spelen veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie
een belangrijke rol. De uitgangspunten van deze regel betekenen voor het pensioenfonds onder meer:
−− Het pensioenfonds legt een heldere organisatiestructuur vast met betrekking tot het bepalen en uitvoeren
van het beleggingsbeleid. Hierbij is het risicobeheer adequaat en onafhankelijk vormgegeven en is
een zorgvuldig besluitvormingsproces gewaarborgd.
−− Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat er een balans is tussen aard, omvang en complexiteit
van de beleggingsportefeuille enerzijds en de aanwezige kennis en ervaring en het risicobeheer
anderzijds.
−− Het pensioenfonds stelt een strategisch beleggingsbeleid vast op basis van een gedegen onderzoek.
Dit beleid sluit aan op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding,
van het fonds.
−− Het pensioenfonds vertaalt het strategisch beleggingsbeleid naar een concreet beleggingsplan.
In het beleggingsplan heeft het pensioenfonds per beleggingscategorie gedetailleerde richtniveaus
en risicolimieten opgesteld die aansluiten bij de risicohouding. Daarnaast heeft het pensioenfonds
beleid opgesteld voor de beheersing van relevante risico’s.
−− Het pensioenfonds heeft de uitvoering van het vermogensbeheer met behulp van een sluitende set
afspraken in (beleggings)mandaten vastgelegd en beschikt over een selectie- en evaluatieprocedure.
De uitgangspunten voor vermogensbeheer zijn:
−− Het vermogen wordt op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het
rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.
−− Beleggingen die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden belegd
op een wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen.
−− Er wordt hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Beleggingen in niet-gereglementeerde
financiële markten zullen niet meer dan 5% van de (totale) beleggingsportefeuille uitmaken.
−− Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering van het
risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Het fonds vermijdt een bovenmatig
risico met betrekking tot een en dezelfde tegenpartij.
−− De beleggingen worden naar behoren gespreid. Hierdoor is de beleggingsportefeuille minder afhankelijk
van één type belegging. Dit verlaagt het totale risico van de beleggingsportefeuille.
−− Beleggingen in ABN AMRO Bank worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel.
−− De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
Het pensioenfonds beoordeelt elke beleggingscategorie op grond van risico- en rendementsoverwegingen
in relatie tot de hele portefeuille. Op grond van de prudent person-regel sluit het pensioenfonds daarbij
op voorhand geen enkele afzonderlijke beleggingscategorie uit. Uiteraard belegt het niet in zaken die
juridisch strafbaar zijn of die op grond van het verantwoord beleggingsbeleid worden uitgesloten.
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Beleggingsbeleid
Hoofdlijnen
Bij het vormgeven van het beleggingsbeleid speelt een aantal factoren een belangrijke rol:
−− de aard, de duur en de omvang van de verplichtingen;
−− het verwachte rendement op de beleggingen;
−− de gewenste omvang van het risicobudget;
−− de eisen die voortvloeien uit de pensioenwetgeving.
Om het beleggingsbeleid vast te stellen, maakt het bestuur in principe jaarlijks gebruik van een assetliability management (ALM)-studie en van adviezen van de commissie vermogensbeheer en balans
management, de afdeling vermogensbeheer en eventueel van externe adviseurs. Het bestuur is zo
in staat om de gevolgen van de verschillende varianten van beleggingsbeleid in beeld te brengen.
Op basis hiervan bepaalt het bestuur een beleggingsbeleid dat naar verwachting een resultaat oplevert
waarin sprake is van een evenwichtige belangenafweging. In maart 2017 heeft het bestuur het strategisch
beleggingsbeleid vastgesteld. Dit beleid was hiermee direct van kracht en heeft de onderstaande
karakteristieken.
Karakteristieken van het gekozen strategisch beleggingsbeleid
Karakteristiek
Grens waarbij met een kans van 2,5% de nominale dekkingsgraad na 1 jaar onder komt
Langetermijnindexatiepotentieel
Gemiddelde koopkracht na 15 jaar
Kans dat de economische dekkingsgraad na 1 jaar lager is dan de vereiste dekkingsgraad
Kans dat de economische dekkingsgraad na 1 jaar lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad

%
107,5%
90,0%
96,4%
10,1%
0,8%

Het bestuur heeft gekozen voor een dynamisch beleggingsbeleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de matchingportefeuille en de returnportefeuille. De verdeling tussen de matching- en return
portefeuille wordt zo gekozen, dat een gewenste verhouding tussen rendement en risico van de gehele
portefeuille ontstaat. De matchingportefeuille heeft als doel om het renterisico van de balans gedeeltelijk
af te dekken en de waardeontwikkeling van de verplichtingen te volgen. De returnportefeuille heeft als
doel indexatiepotentieel te creëren. De returnportefeuille bestaat op dit moment uit aandelen, bedrijfs
obligaties, obligaties opkomende markten, catastrofe-obligaties, Nederlandse hypotheken en onroerend
goed. Het rendement daarvan moet op langere termijn bijdragen aan de (voorwaardelijke) indexatie.
Kenmerkend voor het beleggingsbeleid is dat het strategische belang van de matchingportefeuille en de
returnportefeuille dynamisch is. Dit is te zien in het profiel van het beleggingsbeleid in de figuur
Omvang en bandbreedte van de matching- en returnportefeuille. De eerste figuur laat zien hoe de
omvang van de matchingportefeuille afhangt van de rente. Als de rente stijgt, neemt de omvang (%)
van de matchingportefeuille toe. De tweede figuur laat zien hoe de omvang van de returnportefeuille
afhangt van de economische dekkingsgraad. Bij een lage en een hoge dekkingsgraad belegt het
pensioenfonds minder in de returnportefeuille.
Ieder kwartaal wordt vastgesteld of de huidige omvang van de matching- en returnportefeuille nog in lijn
is met het strategische gewicht. Om te voorkomen dat beperkte marktbewegingen direct tot transacties
leiden, en daarmee tot transactiekosten, zijn er onder- en bovengrenzen vastgesteld waarbinnen de
portefeuille niet wordt aangepast. Deze ruimte wordt door het pensioenfonds niet gebruikt voor tactisch
beleggingsbeleid.
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Omvang en bandbreedte van de matching- en returnportefeuille
					

Een kenmerk van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is dat gebruik gemaakt wordt van leverage.
Hiervan is sprake als de gezamenlijke omvang van de matching- en returnportefeuille groter is dan het
vermogen, ofwel groter dan 100%. Door gebruik te maken van derivaten kan het pensioenfonds de beweeg
lijkheid van de balans van het pensioenfonds verlagen. Het pensioenfonds kiest voor leverage, omdat
hiermee een groter gedeelte van het renterisico van de balans afgedekt kan worden met de matching
portefeuille. Hierbij worden de mogelijkheden om overrendement te behalen met de returnportefeuille
niet beperkt. Dit beleid leidt tot een lager risico voor het pensioenfonds.
Vermogensbeheerkosten
In het strategisch beleggingsbeleid worden vermogensbeheerkosten per beleggingscategorie expliciet
meegenomen. Transactiekosten worden meegewogen bij beleidsbeslissingen. Het minimaliseren van
vermogensbeheerkosten is geen doel op zich. Wel dat het gerealiseerd rendement na aftrek van de kosten
zo goed mogelijk is. De in 2017 gemaakte vermogensbeheerkosten worden verder toegelicht in het
hoofdstuk Pensioen en uitvoering, onder Kosten pensioen- en vermogensbeheer. Eén van de beleggings
beginselen van het pensioenfonds is dat markten in beginsel efficiënt zijn en niet te voorspellen. Het
verslaan van markten door actief beheer is zeer moeilijk. Voor elke beleggingscategorie wordt door het
pensioenfonds een afweging gemaakt tussen passief en actief beheer. In de praktijk kiest het pensioen
fonds in veel gevallen voor passief beheer. In het algemeen betekent dat lagere vermogensbeheerkosten.
24

Bestuursverslag 2017

Matchingportefeuille
De matchingportefeuille heeft als doel een rendement te behalen dat gelijke tred houdt met de waarde
ontwikkeling van de pensioenverplichtingen exclusief de effecten van indexatieverlening en de wijziging
van actuariële grondslagen. De waarde van de technische voorzieningen wordt daarbij berekend op basis
van de actuele rentetermijnstructuur, zonder de ultimate forward rate-methodiek voor looptijden langer
dan 20 jaar.
De vermogensbeheerders die voor het pensioenfonds onderdelen van de matchingportefeuille beheren,
maken gebruik van renteswaps. Renteswaps hebben als voordeel dat ze verkrijgbaar zijn met zeer lange
looptijden. Dit is van belang omdat het pensioenfonds tot ver in de toekomst pensioenuitkeringen moet
doen. Ook kan met renteswaps eenvoudig en kostenefficiënt de benodigde leverage in het strategisch
beleid worden ingenomen.
De staatsobligaties in de matchingportefeuille zijn voornamelijk afkomstig van Europese landen met
een hoge kredietwaardigheid. Eind 2017 was het belang van het pensioenfonds in staatsobligaties
van Duitsland en Nederland het grootst. De matchingportefeuille is defensief gepositioneerd.
Returnportefeuille
De returnportefeuille heeft als doel extra rendement te behalen voor de financiering van de indexatie
van de pensioenaanspraken en -rechten en herstel van de dekkingsgraad.
De tabel Samenstelling van de returnportefeuille geeft de strategische weging weer van de beleggings
categorieën binnen de returnportefeuille. De werkelijke wegingen kunnen door marktontwikkelingen
afwijken. De tabel vermeldt ook de benchmarks die van toepassing zijn op de deelportefeuilles. De
beleggingen in onroerend goed hebben geen afzonderlijke benchmark. De reden hiervoor is dat de
beleggingsobjecten in een onroerendgoedbenchmark uniek zijn en vaak in hun geheel eigendom zijn
van derden. Dit betekent dat het voor de beheerder van de onroerendgoedportefeuille onmogelijk is
om een benchmark te repliceren. De categorie Nederlandse hypotheken heeft ook geen afzonderlijke
benchmark. Hypotheken worden privaat verhandeld en hebben geen marktwaardering. Als gevolg hiervan
zijn voor de hypotheekportefeuille geen geschikte benchmarkindices beschikbaar die kwalitatief goede
informatie geven over de kwaliteit van het gevoerde vermogensbeheer of over de ingenomen risico
posities. In de performancemeting wordt het rendement op de gehele hypothekenportefeuille als
benchmarkrendement gerapporteerd.
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Samenstelling van de returnportefeuille
Categorie

Streefgewicht
(% van RP)

Aandelen ontwikkelde markten

47,5%

Aandelen opkomende markten

15 %

Obligaties opkomende markten
Bedrijfsobligaties

15 %
10 %

Catastrofe obligaties
Nederlandse hypotheken
Onroerend goed

7,5%
5%
0%

Benchmark(s)*
FTSE RAFI Developed 1000 - QSR
MSCI World Minimum Volatility (EUR)
FTSE RAFI Emerging – QSR
MSCI Emerging Markets Minimum Volatility (EUR)
JP Morgan GBI-EM Global Diversified ex Russia
Samenstelling van: Barclays Euro Covered Bond Index**,
Barclays Euro Corporate Bond subindices (Industrials,
Financials, Utilities) **
Swiss Re Global Unhedged Cat Bond Performance (USD)
Geen
Geen***

*
In gebruik ultimo 2017.
** Exclusief achtergestelde leningen.
***	De verschillende onroerendgoedbeleggingen worden met een peergroup vergeleken. In 2015 heeft het bestuur besloten
deze categorie af te bouwen.

Valutabeleid
Het pensioenfonds belegt ook in buitenlandse effecten, waardoor het gevoelig is voor koersschommelingen
van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. Om dit valutarisico te beheersen, dekt het pensioen
fonds dit risico gedeeltelijk af. De tabel Valutahedgebeleid voor verschillende beleggingen geeft weer
welk percentage van de buitenlandse valuta-exposure strategisch wordt afgedekt.
Valutahedgebeleid voor de verschillende beleggingen

Aandelen
Vastrentende waarden

Ontwikkelde markten

Opkomende markten

65%
100%

0%
0%

Selectie en monitoring van vermogensbeheerders
Uit het beleggingsbeleid volgt in welke portefeuilles en met welke benchmarks het pensioenfonds zijn
financiële middelen belegt. Bij deze portefeuilles en bijbehorende benchmarks worden vermogens
beheerders gezocht die het best in staat zijn om de portefeuilles volgens de richtlijnen van het
pensioenfonds te beheren. Op basis van diverse criteria wordt uit het universum van potentiële
vermogensbeheerders een shortlist samengesteld met de meest geschikte vermogensbeheerders.
Op voorstel van de afdeling vermogensbeheer selecteren de uitvoerende bestuursleden uiteindelijk
de vermogensbeheerders die de portefeuilles gaan beheren.
Als een vermogensbeheerder is geselecteerd om een beleggingsportefeuille te beheren, krijgt deze
het mandaat om onder strikte voorwaarden voor rekening en risico van het pensioenfonds vermogen
te beleggen. De vermogensbeheerders worden doorlopend gecontroleerd, zodat het pensioenfonds
er zeker van is dat zij het mandaat volgens de gemaakte afspraken uitvoeren.
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Om de kwaliteit van de uitvoering van de geselecteerde vermogensbeheerders te waarborgen, worden
hun werkwijze en beleggingsresultaten maandelijks beoordeeld. Deze beoordeling wordt uitgevoerd in
samenwerking met een onafhankelijk specialist. Aan de hand van een uitgebreide rapportage worden
aspecten beoordeeld als risicomanagement, kwaliteit van de organisatie, beheersing van de voor
het pensioenfonds relevante processen, nakoming van de beleggingsrichtlijnen, rendement en risico.
Minimaal een keer per jaar wordt de beoordeling met de betreffende vermogensbeheerder besproken.
Eventueel gesignaleerde aandachtspunten moeten binnen de afgesproken termijn worden opgepakt.
Een aparte maandelijkse bestuursrapportage - eveneens in samenwerking met een onafhankelijk specialist
opgesteld - geeft de beleggingsresultaten weer in relatie tot de nominale en reële verplichtingen. Deze
rapportage geeft onder meer inzicht in risico’s op het niveau van het pensioenfonds, de matching- en
returnportefeuille en de individuele mandaten bij de vermogensbeheerders.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is beleggen waarbij expliciet rekening wordt gehouden met het milieu, sociaal
beleid en goed ondernemingsbestuur, de zogenoemde ESG-criteria.
De primaire doelstelling van het pensioenfonds is het zorgen voor een goed en betrouwbaar pensioen
voor zijn pensioen- en aanspraakgerechtigden op de lange termijn. De visie van het pensioenfonds is dat
verantwoord beleggen bijdraagt aan deze langetermijndoelstelling. Het opnemen van verantwoord beleggen
in het beleggingsbeleid is daarom onderdeel van de fiduciaire taak. Door verantwoord te beleggen helpt
het pensioenfonds mee aan een leefbare en duurzame wereld. Bovendien bevordert verantwoord beleggen
de maatschappelijke acceptatie van het pensioenfonds. Het pensioenfonds geeft invulling aan zijn
verantwoord beleggingsbeleid door de ESG-criteria op te nemen in zijn beleggingsbeleid, zonder
dat dit ten koste mag gaan van het verwachte risico-rendementsprofiel van de beleggingen van
het pensioenfonds.
Als voor een verantwoorde belegging het profiel van de beleggingsportefeuille in sterke mate verbetert
qua ESG-aspecten, maar op één van de overige beleggingsbeginselen van het pensioenfonds minder
goed scoort dan wordt een afweging gemaakt tussen het belang van verantwoord beleggen en de andere
beleggingsbeginselen.
Aan de implementatie van verantwoord beleggen geeft het pensioenfonds op de volgende manier
uitvoering:
−− Uitsluiten van beleggingen
Uitsluiten sluit aan bij de wens van het pensioenfonds om maatschappelijk geaccepteerd te blijven
op de lange termijn. Uitsluitingen zijn gebaseerd op bestaande (internationale) juridische kaders. Zo
worden ondernemingen die clustermunitie-activiteiten hebben, zoals gedefinieerd in artikel 21a van
het Besluit marktmisbruik (Wft 2013) uitgesloten. Ondernemingen worden uitgesloten wanneer de
principes van de Global Compact van de Verenigde Naties worden overtreden. Het pensioenfonds
hanteert ook een uitsluitingenlijst voor landen waarvoor internationale sancties gelden (EU/VN).
−− ESG-integratie
Bij ESG-integratie worden ESG-factoren geïntegreerd in het beleggingsproces. Het pensioenfonds
heeft in 2017 besloten om ESG-integratie toe te gaan passen op de aandelenportefeuilles.
Het pensioenfonds past ook ESG-integratie toe in de onroerendgoedfondsen.
−− Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Stemmen sluit aan bij de wens van het pensioenfonds om maatschappelijk geaccepteerd te blijven
en bij de wens om goede rendementen op lange termijn te genereren. Onderzoek toont aan dat
er een positieve correlatie is tussen goed ondernemingsbestuur en financiële performance bij
ondernemingen. Daarnaast wordt het uitoefenen van stemrecht gezien als een maatschappelijke
verantwoordelijkheid van institutionele beleggers.

27

Ontwikkelingen in 2017
Haalbaarheidstoets
Alle pensioenfondsen zijn verplicht op een wettelijk voorgeschreven wijze te toetsen of de pensioen
overeenkomst op lange termijn waargemaakt kan worden. Dit gebeurt met een zogenoemde
haalbaarheidstoets. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële
opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden.
Na de jaarlijkse herijking van het strategisch beleggingsbeleid heeft het pensioenfonds in mei 2017
een update uitgevoerd van deze haalbaarheidstoets op de volgende criteria:
−− de verwachte koopkracht na 15 jaar;
−− het verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijke financiële positie;
−− het verwachte pensioenresultaat nadat het pensioenfonds vanuit de feitelijke financiële positie in
een slechtweerscenario is beland.
Voor deze criteria zijn door het pensioenfonds in 2015 fondsspecifieke doelstellingen geformuleerd waaraan
minimaal voldaan moet worden. Deze fondsspecifieke aannames voor risicobereidheid geven inzicht in
de mate waarin de verwachte koopkracht van het pensioenfonds mag afwijken van de koopkrachtambitie
uit de pensioenovereenkomst.
Bij de uitvoering van de aanvangshaalbaarheidstoets eind 2015 was de koopkrachtambitie, uitgedrukt
in ‘gemiddelde koopkracht na 15 jaar’, vastgesteld op 93%. Om deze ambitie te kunnen realiseren is
het bestuur bereid om in een slechtweerscenario het risico te lopen dat het gerealiseerde koopkracht
resultaat na die 15 jaar 20% afwijkt van de ambitie van 93%. Een slechtweerscenario wordt gedefinieerd
als het 5% percentiel van de scenario’s die zijn doorgerekend bij de ALM-studie. De cao-partijen hebben
in 2017, na overleg met het bestuur, de koopkrachtambitie vastgesteld op 96,4%. Dit valt dus binnen de
marge van de afgesproken doelstellingen uit 2015.
Voor het berekenen van de haalbaarheidstoets heeft het bestuur daarnaast zijn risicohouding vertaald naar
de criteria die DNB heeft vastgesteld voor het vaststellen van het risicoprofiel, na overleg met de cao-partijen
en het verantwoordingsorgaan. Deze criteria staan in het onderste gedeelte van de tabel ‘Haalbaarheidstoets
per december 2016’ vermeld. Deze criteria zijn anders, omdat hier wordt gekeken naar een langere horizon,
namelijk 60 jaar. Ook hier wordt beoordeeld of het pensioenresultaat voldoet aan de in 2015 door het
bestuur vastgestelde toetswaarden. Het pensioenresultaat is de mate waarin het pensioen over een
periode van 60 jaar zijn koopkracht behoudt. Ook bij deze wettelijk vastgestelde maatstaf wordt gekeken
naar de mate waarin in een slechtweerscenario het pensioenresultaat mag afwijken van de ambitie.
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Het stembeleid van het pensioenfonds is afgestemd op de door het bestuur aanvaarde corporate
governance principes. Een extern gespecialiseerd bureau stemt in opdracht van het pensioenfonds
op aandeelhoudersvergaderingen. Het pensioenfonds rapporteert elk kwartaal op de website over
zijn stemgedrag.
−− Onderschrijven van PRI
In het kader van verantwoord beleggen heeft het pensioenfonds in 2016 de Principles for Responsible
Investment (PRI) onderschreven. De PRI levert een internationale benchmark waarmee het beleid
van het pensioenfonds vergeleken kan worden. Daarnaast biedt het een platform voor kennisdeling
en internationale samenwerking.
−− Engagement
Het pensioenfonds voert een engagementbeleid en spreekt bedrijven waarin het belegt aan op hun
verantwoordelijkheden ten aanzien van ESG. Het pensioenfonds levert hiermee een actieve bijdrage
aan het verbeteren van het ESG-beleid van ondernemingen. Engagement wordt uitgevoerd door
een gespecialiseerde partij.
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In de laatste kolom van de tabel wordt weergegeven wat de daadwerkelijke waarden per eind 2016 zijn.
Als de waarden in deze kolom vergeleken worden met de waarden in de kolom ‘Toetswaarde’ kan worden
vastgesteld dat deze allemaal voldoen aan de toetswaarden. Door de hogere dekkingsgraad in de
startsituatie van de analyse komen de resultaten iets hoger uit dan het voorgaande jaar.
Haalbaarheidstoets per december 2016
Lange termijn risicohouding

Op basis van fondsspecifieke aannames
Minimaal acceptabele gemiddelde
koopkracht na 15 jaar
Maximaal acceptabele afwijking in
slechtweerscenario o.b.v. 5% percentiel
Op basis van door DNB voorgeschreven aannames
Feitelijke financiële
Verwacht pensioenresultaat na 60 jaar
positie
(mediaan)
Afwijking pensioenresultaat na 60 jaar
vanuit feitelijke financiële positie in een
slechtweerscenario o.b.v. 5% kans

Toetswaarde
(vastgesteld
in 2015)

Per december 2016

93%

96,4%

20%

17,4%

99%

99,8%

25%

12,6%

Central Clearing
De Europese Commissie heeft besloten dat derivaten op termijn niet meer als bilaterale producten
mogen worden verhandeld. Derivaten moeten dan centraal gecleared worden door een centrale
tegenpartij. Tot augustus 2018 geldt voor pensioenfondsen een clearing-vrijstelling. De verwachting is
dat deze vrijstelling wordt verlengd. Over het eventueel verlengen van de vrijstelling beslist de
Europese Commissie in april 2018. In de matchingportefeuille van het pensioenfonds zitten derivaten
die in aanmerking komen voor central clearing. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds de
mogelijkheid om centraal te kunnen clearen geïmplementeerd. Het pensioenfonds is hierdoor in staat
om te voldoen aan de clearing-verplichting in het geval er geen verlenging van vrijstelling voor
pensioenfondsen komt of bilateraal handelen te duur wordt.
Ontwikkeling van de matching- en returnportefeuille
De staafgrafiek hieronder toont de matching- en returnportefeuille als percentage van het
pensioenvermogen vanaf december 2016. Hieruit blijkt dat de omvang van de matchingportefeuille als
percentage van de beleggingen is toegenomen van 52% eind 2016 tot 70% eind 2017, overeenkomstig
het renteafhankelijk beleid. De omvang van de returnportefeuille bedroeg eind 2016 ongeveer 50% en
eind 2017 ongeveer 43%. Na de strategische herijking is eind maart 2017 de returnportefeuille
aangepast. Het bestuur heeft toen besloten de strategische allocatie te verlagen van 47,5% naar 45%,
waarbij sprake is van het eerder genoemde dynamische beleid.
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Werkelijke omvang van matching- en returnportefeuille (% van pensioenvermogen)
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Marktwaarde en exposure van de matching- en returnportefeuille
De tabel hieronder toont de verdeling van de beleggingsportefeuille aan het einde van het verslagjaar
op basis van zowel marktwaarde als exposure. Zoals de tabel laat zien, overtreft de exposure van de
beleggingsportefeuille de marktwaarde van het pensioenvermogen met bijna 13%.
Marktwaarde en exposure van de beleggingsportefeuille ultimo 2017*
(in miljoenen euro’s)
Marktwaarde

% van de
marktwaarde
totaal

Exposure

% van de
marktwaarde
totaal

Matchingportefeuille
Vastrentende waarden

14.220

53,7%

18.053

68,2%

Totaal matchingportefeuille

14.220

53,7%

18.473

69,7%

Returnportefeuille
Aandelen
Obligaties opkomende landen
Bedrijfsobligaties
Catastrofeobligaties
Hypotheken
Onroerend goed

8.197
1.703
1.543
669
39
89

30,9%
6,4%
5,8%
2,5%
0,1%
0,3%

7.339
1.711
1.559
648
39
89

27,7%
6,5%
5,9%
2,4%
0,1%
0,3%

Totaal returnportefeuille
Overig, geen beleggingsrisico**

12.240

46,2%

11.386

43,0%

29

0,1%

29

0,1%

Totaal***

26.488

100%

29.888

112,7%

*
Door afronding tellen de kolommen niet exact op tot hun totalen.
**	Inclusief de posten Aandeel pensioenverzekeraars in de technische voorzieningen en Overige vorderingen en schulden.
***	Het totaal van de matchingportefeuille, de returnportefeuille en de overige beleggingen komen niet overeen met de
vastrentende waarden, de zakelijke waarden en het overige pensioenvermogen als opgenomen in de kerncijfers.
Dit is het gevolg van het verschil in systematiek waarmee de derivaten worden toegerekend.
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Het pensioenfonds loopt een renterisico als de rentegevoeligheid van het pensioenvermogen afwijkt
van de rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen. Het pensioenfonds dekt het renterisico voor
ongeveer 70% af. Dit is te zien aan de exposure in de matchingportefeuille en betekent dat het pensioen
fonds over ongeveer 30% van het pensioenvermogen renterisico loopt.
Daarnaast loopt het pensioenfonds kredietrisico. Hiervan is sprake als een tegenpartij (een bedrijf of land)
geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft waardoor het pensioenfonds financieel verlies lijdt. Dit risico speelt
bij hypotheken, bedrijfsobligaties, obligaties opkomende markten en in mindere mate bij staatsobligaties in
ontwikkelde markten. Bij aandelen en onroerend goed is sprake van marktrisico en bij catastrofe-obligaties
verzekeringsrisico. Bij het uitblijven van een catastrofe (bijvoorbeeld een storm) wordt de hoofdsom van
de obligatie aan het pensioenfonds terugbetaald, en wordt de couponrente verdiend.
Ontwikkelingen verantwoord beleggen
Het bestuur heeft in 2017 besloten om ESG-integratie toe te passen op de categorieën aandelen
ontwikkelde markten en aandelen opkomende markten. Dit besluit wordt naar verwachting in 2018 in
de beleggingsportefeuille geïmplementeerd. Hiernaast wordt ook uitvoering gegeven aan het eerdere
besluit om de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille te meten.

Beleggingsresultaat 2017
Absolute en relatieve rendementen van de matching- en returnportefeuilles
De tabel hieronder toont het beleggingsresultaat van de matching- en returnportefeuille en van de
beleggingsportefeuille als geheel over het jaar 2017.
In 2017 heeft het pensioenfonds op de matchingportefeuille een negatief rendement behaald van -2,7%
en op de returnportefeuille een positief rendement van 7,6%. Op de gehele beleggingsportefeuille heeft
dit geleid tot een gewogen rendement van 2,0%. Ten opzichte van de benchmark realiseerde de matching
portefeuille een overrendement van 0,5%. Dit betekent dat de matchingportefeuille beter gepresteerd heeft
dan het rendement op de verplichtingen. De returnportefeuille behaalde een overrendement van 0,2%.
De beleggingsportefeuille als geheel boekte een overrendement van 0,5%. Dit overrendement is niet
gedreven door actief beheer.
Beleggingsresultaten over 2017 voor de matching-, return- en totaalportefeuille*
Onderdeel

Benchmark

Rendement
portefeuille

Rendement
benchmark

Over- of
Exposure in
onderportefeuille *
rendement **

Totaal
beleggingsportefeuille
Matchingportefeuille

Samenstelling van
indices voor matchingen returnportefeuille
Rendement op TV
(excl. Exogene
veranderingen***
Samenstelling
van indices voor
returnportefeuille

2,0%

1,6%

0,5%

112,7%

-2,7%

-3,2%

0,5%

69,7%

7,6%

7,4%

0,2%

43,0%

Returnportefeuille

*
Ultimo 2017.
**	Door afronding zijn de over- en onderrendementen niet overal exact gelijk aan het verschil van het resultaat portefeuille en
het resultaat benchmark.
***	Exogene veranderingen zijn bijvoorbeeld veranderingen in levensverwachting, indexering van de pensioenen en dergelijke.
Dit rendement wordt berekend zonder rekening te houden met de aanpassing van de rentetermijnstructuur door DNB.
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Omdat de beleggingen relatief meer in waarde zijn toegenomen dan de technische voorzieningen, is de
economische dekkingsgraad in 2017 gestegen. Het hoofdstuk Financiën gaat in op de ontwikkeling van
de technische voorzieningen.
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Het totale beleggingsresultaat (2,0%) was hoger dan de benchmark. Dit is te verklaren door de out
performance binnen zowel de matchingportefeuille als de returnportefeuille. Het resultaat van de matching
portefeuille (-2,7%) is met name het gevolg van van de gestegen rente. De matchingportefeuille
rendeerde 0,5% beter dan de benchmark. Om risico’s te spreiden bestaat de matchingportefeuille uit
swaps en obligaties, terwijl de benchmark alleen op swaps is gebaseerd. Obligaties hebben in 2017
een hoger rendement behaald dan swaps. Het resultaat van de returnportefeuille (7,6%) is vooral te
danken aan stijgende koersen op aandelen in ontwikkelde en opkomende markten en door obligaties
uit opkomende landen. Naast aandelen hebben alle categorieën een positief rendement behaald, met
uitzondering van de categorie catastrofe obligaties. Als er natuurrampen plaatsvinden die aan specifieke
obligaties zijn gekoppeld, heeft dit gevolgen voor catastrofe obligaties. Door een reeks zware stormen
en een zware aardbeving in Mexico is een beperkt verlies geleden in deze categorie.
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Pensioenen en uitvoering
Het pensioenreglement is gebaseerd op de pensioenafspraken tussen de bank en de vakbonden.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de pensioenovereenkomst. Het pensioenfonds zelf is geen partij in
het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor alle aangesloten ondernemingen geldt dezelfde pensioenregeling.
Wijzigingen in de pensioenovereenkomst tussen de bank en de vakbonden hebben tot gevolg dat ook
de pensioenregeling voor de overige aangesloten ondernemingen wijzigt. Wijzigingen in de uitvoerings
overeenkomst met de bank hebben tot gevolg dat de uitvoeringsovereenkomsten met de andere aangesloten
ondernemingen ook wijzigen.

Pensioenreglement 2014
Belangrijkste kenmerken pensioenregeling
Deelnemers krijgen pensioenaanspraken op basis van hun maandelijkse pensioengrondslag. Dat is het
product van de deeltijdfactor en het verschil tussen het pensioengevend maandsalaris en één twaalfde
van de franchise. Het pensioengevend maandsalaris is gelijk aan de som van het vaste maandsalaris
verhoogd met 17,33% (deel van het benefit budget) en pensioengevende toeslagen waarop een werknemer
recht heeft op basis van zijn arbeidsvoorwaarden of die de werkgever heeft aangemerkt als pensioengevend.
Wijzigingen per 1 januari 2017
Het bestuur heeft per 1 januari 2017 Pensioenreglement 2014 aangepast aan de gewijzigde normen in
de fiscale wet- en regelgeving. Een klein gedeelte van de (gewezen) deelnemers had nog een aanspraak
op prepensioen. Deze aanspraken zijn per 1 januari 2017 omgezet naar extra ouderdomspensioen,
tenzij men tegen deze omzetting bezwaar had gemaakt.
Wijzigingen per 1 januari 2018
Werkgever en vakbonden hebben in november 2017 afgesproken om de pensioenrichtleeftijd met ingang
van 1 januari 2018 te verhogen naar de nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Het bestuur van
het pensioenfonds heeft daarop besloten om de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers
en de gewezen deelnemers met pensioenrichtleeftijd 65 jaar en 67 jaar om te zetten naar pensioenricht
leeftijd 68 jaar. Door de omzetting is de communicatie richting de deelnemers en gewezen deelnemers
eenvoudiger en nemen de uitvoeringskosten niet toe. Omdat de deelnemers en gewezen deelnemers
de mogelijkheid hebben de pensioeningangsdatum te vervroegen naar de oorspronkelijke pensioenricht
leeftijd heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald dat voor deze omzetting
geen instemming van de deelnemers en gewezen deelnemers nodig is.
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd is verwerkt in de technische voorziening per 31 december 2017.

Pensioenreglement 1992

In 2015 zijn de pensioenaanspraken van de meeste gewezen deelnemers op wie Pensioenreglement 1992
van toepassing was omgezet naar Pensioenreglement 2014. Pensioenreglement 1992 geldt daarom
alleen nog voor de deelnemers die vóór 1 januari 2000 gepensioneerd zijn en voor gewezen deelnemers
die bezwaar hebben gemaakt tegen de omzetting. De pensioenrichtleeftijd in Pensioenreglement 1992
is 65 jaar. Per 1 januari 2018 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken, net als in Pensioenreglement
2014, omgezet naar 68 jaar. Indexatieverlening vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als in
Pensioenreglement 2014. In de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever is vastgelegd dat de
regels van de CDC-regeling ook op Pensioenreglement 1992 van toepassing zijn. Dit is ook
opgenomen in Pensioenreglement 1992.
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Per 1 januari 2018 voert ABN AMRO Pensioenfonds de netto pensioenregeling uit voor de bank en enkele
van de andere aangesloten ondernemingen. Hierdoor is de uitvoering van alle pensioenregelingen voor
de medewerkers van de betreffende ondernemingen bij één organisatie ondergebracht.
De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling voor medewerkers met een salaris boven € 105.075
per jaar (niveau 2018). Tot die grens bouwen deelnemers pensioen op in de CDC-regeling (basis
pensioenregeling).
Het pensioenfonds was in 2017 actief betrokken bij de communicatie vanuit de werkgever naar de
deelnemers over de overgang naar de nieuwe uitvoerder. Waar nodig zijn de bestaande communicatie
middelen van het pensioenfonds aangepast. Daarnaast zijn er voor de nettopensioenregeling nieuwe
standaardbrieven, een Pensioen 1-2-3 en een nieuw pensioenreglement opgesteld. Ook is de website
uitgebreid met informatie over de nettopensioenregeling.

Statuten

De statuten zijn in 2017 op enkele onderdelen aangepast:
−− Verduidelijkt is dat het bestuur de strategische kaders bepaalt en de UB-leden binnen die kaders
handelen;
−− Hoewel uitvoering van de netto pensioenregeling op basis van de statuten mogelijk was, zijn enkele
artikelen in verband hiermee verduidelijkt.
−− In plaats van drie UB-leden heeft het bestuur nu vier UB-leden.

Indexatiebeleid en Indexatieverlening

Het indexatiebeleid is erop gericht om de pensioenen van alle pensioen- en aanspraakgerechtigden aan
te passen met de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex, zoals vastgesteld door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (reeks Alle Huishoudens, periode van januari tot januari). Dit gebeurt
elk jaar op 1 april onder de voorwaarden dat de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat en het
bestuur niet anders beslist. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen bestemmingsreserve gevormd.
De indexatie wordt gefinancierd uit premies en eventuele overrendementen.
Bij de besluitvorming over de voorwaardelijke indexatie volgt het bestuur de indexatierichtlijn.
Als de financiële situatie van het pensioenfonds zodanig verslechtert dat er geen andere oplossing is
dan de pensioenen te verlagen, dan volgt het bestuur bij de besluitvorming hierover de verlagingsrichtlijn.
Beide richtlijnen staan op de website www.abnamropensioenfonds.nl onder ‘Downloads’.
De indexatie- en de verlagingsrichtlijn gelden alleen voor de basispensioenregeling en zijn dus niet van
toepassing op de netto pensioenregeling.
Indexatiebesluit 2017
Op 1 april 2017 zijn alle pensioenen volledig geïndexeerd. Bij het indexatiebesluit heeft het bestuur
gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om af te wijken van de indexatierichtlijn.
Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad 120,8%. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan de
toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad (TBI 122,6%), zou daardoor volgens de indexatierichtlijn alleen
gedeeltelijke indexatie mogelijk zijn. Eind maart 2017 was de financiële situatie van het pensioenfonds
aanzienlijk verbeterd. De nominale én de economische dekkingsgraad waren gestegen. En de beleids
dekkingsgraad was inmiddels hoger dan de TBI. Het bestuur heeft daarom besloten de pensioenen van
alle belanghebbenden volledig te indexeren. De financiële positie van het pensioenfonds bood geen
ruimte voor het verlenen van een inhaalindexatie.
Het indexatiebesluit is op de website en in het magazine Rond Pensioen geplaatst. Verder zijn de
deelnemers in de begeleidende brief bij hun jaarlijkse pensioenoverzicht over het besluit geïnformeerd.
In het pensioenoverzicht van pensioengerechtigden is uitgegaan van dit verhoogde pensioen.
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Netto Pensioenregeling
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Communicatie

Het bestuur heeft vijf communicatiedoelstellingen vastgesteld in het communicatiebeleidsplan:
−− Alle informatie moet voldoen aan de wet- en regelgeving.
−− Alle pensioen- en aanspraakgerechtigden moeten te allen tijde op basis van kennis en informatie
volledig inzicht kunnen hebben in de eigen pensioensituatie bij het pensioenfonds.
−− Alle deelnemers moeten in staat worden gesteld om op een verantwoorde wijze beslissingen over hun
oudedagsvoorziening te nemen.
−− Het vergroten van het risicobewustzijn van de deelnemers, zodat zij niet verrast worden door de hoogte
van hun uiteindelijke pensioen.
−− Het pensioenfonds geeft op heldere wijze informatie over het beleid en de wijze waarop het invulling
geeft aan dit beleid.
Het pensioenfonds maakt gebruik van verschillende communicatiemiddelen om de communicatie
doelstellingen te realiseren. Afhankelijk van de doelgroep en de boodschap kiest het pensioenfonds de
meest geschikte communicatiemiddelen. Op basis van de doelstellingen stelt het pensioenfonds iedere
drie jaar een communicatiebeleidsplan en ieder jaar een communicatie(actie)plan vast. Eind 2017 heeft
het bestuur het communicatiebeleidsplan voor de periode 2018 tot 2021 vastgesteld.
In het verslagjaar zijn de volgende actiepunten gerealiseerd:
Uniforme pensioenoverzichten 2017
In 2017 hebben alle deelnemers en pensioengerechtigden hun jaarlijkse pensioenoverzicht gekregen.
In 2017 is een nieuw format voor het Uniform pensioenoverzicht (UPO) geïmplementeerd met de iconen
die ook voor Pensioen 1-2-3 worden gebruikt. Dit vergroot de herkenbaarheid en moet het inzicht en
overzicht verbeteren.
Digitalisering pensioencommunicatie
Sinds 2017 kunnen deelnemers documenten via het deelnemersportaal ‘Mijn Pensioen’ inzien en zelf zaken
regelen zoals pensioen aanvragen, pensioendatum vervroegen of uitstellen en hun partner aanmelden.
Bij het UPO 2017 is er actief campagne gevoerd om actieve deelnemers ertoe te bewegen hun e-mailadres
op te geven. Hierdoor kan het pensioenfonds een e-mailalert sturen als het documenten in het deelnemers
portaal plaatst. Na deze campagne kan het pensioenfonds circa 80% van hen voortaan digitaal informeren.
In 2018 gaat het pensioenfonds campagnes voeren voor de overige doelgroepen.
Vanaf juli 2017 heeft de digitale nieuwsbrief ‘Nieuwsflits’ de plaats ingenomen van het magazine ‘Rond
Pensioen’. De ‘Nieuwsflits’ verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Met daarin elk kwartaal het kwartaalverslag
beleggingen. In het verslagjaar is de ‘Nieuwsflits’ twee keer gepubliceerd.
Sinds juli 2017 is Pensioen 1,2,3 ook beschikbaar voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Klachten en geschillen

De uitvoeringsorganisatie handelt alle verzoek-, klaag- en bezwaarschriften af. Eén keer per jaar controleren
de voorzitter en de secretaris van het bestuur de afhandeling.
In 2017 zijn twee verzoekschriften, vijf klachten en dertien bezwaarschriften ingediend bij het pensioenfonds.
Beide verzoekschriften zijn afgewezen. Van de ingediende klachten zijn er drie (gedeeltelijk) toegewezen
en twee niet. Van de ingediende bezwaren zijn er elf niet toegekend en twee wel. De toegekende bezwaren
gaven geen aanleiding om de pensioenregeling of de processen aan te passen.
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Gerechtelijke procedures
Samen met een groot aantal andere investeerders is het pensioenfonds in 2011 gedagvaard in de
Verenigde Staten. Schuldeisers proberen gelden, die investeerders eerder terug hebben gekregen van de
onderneming, terug te vorderen nadat de betreffende onderneming failliet is gegaan. Voor het pensioen
fonds gaat het om in 2007 ontvangen bedragen van in totaal circa USD 2,2 miljoen. Eind 2017 was deze
procedure nog niet afgerond.
Medio 2016 heeft het pensioenfonds zich gevoegd in een groepsvordering in Duitsland tegen Volkswagen
in verband met het diesel-schandaal. Naar verwachting zal deze procedure nog enige tijd duren.
In oktober 2017 heeft de Belastingdienst een beslissing genomen op bezwaarschriften die het pensioenfonds
had ingediend tegen de voldoening van btw over ingekocht (vermogens)beheer. Het pensioenfonds stelde
dat de uitvoering van een CDC-regeling zich kwalificeert als het beheren van een gemeenschappelijk
beleggingsfonds waarvoor btw-vrijstelling geldt. Naar het oordeel van het bestuur heeft het pensioenfonds
daarom vanaf 1 juli 2014 onterecht btw betaald. Het betreft ongeveer € 3 miljoen. De Belastingdienst heeft
de bezwaren afgewezen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft daarop eind 2017 besloten tegen
deze beslissing in beroep te gaan bij de rechtbank.

IT-Beleid

Doelstelling van het IT-beleidsplan 2015-2019 is richting te geven aan de opzet en werking van de
informatietechnologie voor het pensioenfonds.
Om een toekomstbestendige pensioenadministratie te realiseren is in 2017 het administratiesysteem
opnieuw ingericht. Vrijwel alle processen zijn vergaand geautomatiseerd. Verder zijn de adminstratie
systemen aangepast om de uitvoering van de netto pensioenregeling mogelijk te maken. Via het deelnemer
portaal zijn alle documenten voor de deelnemer digitaal beschikbaar. Daarnaast is een werkgeversportaal
ingericht, waarop de werkgevers vanaf 1 januari 2018 mutaties kunnen invoeren die automatisch worden
verwerkt. Ook krijgen zij hier de premienota en kunnen zij het werknemersbestand raadplegen.

Uitvoeringskosten

De visie van het pensioenfonds is dat het bestuur en de uitvoering dicht bij elkaar horen. Het vergroot
een kostenefficiënte uitvoering van de taken van het pensioenfonds.
Voor de presentatie van de uitvoeringskosten volgt het pensioenfonds de aanbevelingen van de
Pensioenfederatie.
In de tabel op de volgende pagina staan de uitvoeringskosten, verdeeld in de kosten voor pensioenen vermogensbeheer, inclusief omzetbelasting. De uitvoeringskosten bedragen in 2017 € 56,9 miljoen
(2016: € 50,3 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door de hogere transactiekosten voor vermogens
beheer van € 3,4 miljoen, de hogere kosten voor vermogensbeheer van € 2,2 miljoen en de hogere
kosten voor pensioenbeheer van € 1,0 miljoen.
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In 2017 zijn drie beroepschriften ingediend bij de interne beroepscommissie. Bij twee beroepsprocedures
is het pensioenfonds in het gelijk gesteld. In één procedure is nog geen uitspraak gedaan.
Bij de ombudsman Pensioenen zijn twee verzoeken ingediend. De ombudsman heeft het pensioenfonds
gevraagd te reageren op deze verzoeken. Beide verzoeken gaven geen aanleiding om tot een ander
besluit te komen. De ombudsman Pensioenen heeft de indieners hierover geïnformeerd.
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Uitvoeringskosten in 2017
(in duizenden euro’s)
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Beheervergoedingen per beleggingscategorie
Vastgoed
358
Aandelen
6.764
Vastrentende waarden
11.807
656
Overig
-

-

358
6.764
12.463
0

0
3.534
7.975
4.781

358
10.298
20.438
4.781

444
10.573
17.477
3.058

Totaal exclusief overlay
Overlay

18.571
745

1.014
-

-

19.585
745

16.290
1.520

35.875
2.265

31.552
2.127

Totaal beheer
vergoedingen
inclusief overlay

19.316

1.014

-

20.330

17.810

38.140

33.679

Bewaarloon en overige vermogensbeheerkosten
Bewaarloon
3.883
Advies- en overige kosten
1.753
-

-

3.883
1.753

-

3.883
1.753

3.194
1.853

Totaal bewaarloon
en overige vermogensbeheerkosten
Totaal externe kosten
vermogensbeheer
Interne kosten
vermogensbeheer
Totale vermogens
beheerkosten
Totale kosten
pensioenbeheer
Totaal uitvoeringskosten
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5.636

-

-

5.636

0

5.636

5.047

24.952

1.014

-

25.966

17.810

43.776

38.726

4.836

-

-

4.836

-

4.836

4.286

29.788

1.014

-

30.802

17.810

48.612

43.012

-

-

-

8.261

-

8.261

7.288

29.788

1.014

-

39.063

17.810

56.873

50.300
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Kosten pensioenbeheer
De kosten voor pensioenbeheer gaan over kosten van pensioenbeheeractiviteiten. Hieronder vallen
de kosten van de pensioenadministratie, de communicatiekosten, de advies & controle kosten en
de algemene kosten.
•

Kosten pensioenadministratie
In 2017 is de modernisering van de pensioenadministratie grotendeels afgerond. Dit project is gestart
in 2016 met als doel een kostenefficiëntere pensioenadministratie te realiseren. Nadat het besluit
was genomen dat het pensioenfonds ook de netto pensioenregeling voor de bank en enkele aan
gesloten ondernemingen zou uitvoeren, is het project uitgebreid met de inrichting van de netto
pensioenregeling. Door het aanpassen van de processen en het verder doorvoeren van ‘straight
through processing’ (STP) is de pensioenadministratie kostenefficiënter gemaakt.

•

Communicatiekosten
Het pensioenfonds wil de deelnemers zodanig informeren dat zij in staat zijn goede beslissingen
te nemen over hun inkomen voor later. Hierbij maakt het pensioenfonds gebruik van verschillende
communicatiemiddelen. Goede informatie aan de deelnemer is belangrijker dan het minimaliseren
van de communicatiekosten.

•

Advies- en controlekosten
Hieronder worden de kosten voor de accountantscontrole en de kosten van de certificerend actuaris
verantwoord. Daarnaast maakt het pensioenfonds gebruik van externe adviseurs.

•

Algemene kosten
Onder de algemene kosten vallen de kosten voor het bestuur, personeelskosten, huisvestingskosten,
automatiseringskosten, kosten voor toezicht en de overige kosten:
-- De kosten voor bestuur hebben betrekking op de beloning aan de NUB-leden, de externe leden
van de bestuurscommissies en de leden van het VO.
-- Onder de personeelskosten zijn alle kosten van de medewerkers van het pensioenfonds en de
UB-leden opgenomen.
-- De kosten voor huisvesting hebben betrekking op de kosten voor de eigen huisvesting.
-- De automatiseringskosten omvatten alle kosten op het gebied van IT voor zover deze betrekking
hebben op de pensioenuitvoeringskosten.
-- Onder de kosten voor toezicht vallen de kosten van DNB, de AFM en de contributie voor de
Pensioenfederatie.
-- De overige kosten zijn alle kosten die niet vallen binnen een van de hierboven genoemde
categorieën.

Het deel van de algemene kosten dat betrekking heeft op het intern beheren van het vermogen wordt
toegerekend aan de kosten voor vermogensbeheer. Deze kosten bedragen € 4,8 miljoen (2016:
€ 4,3 miljoen). Deze toerekening is gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding van de betreffende
afdelingen.
De totale kosten voor pensioenbeheer over 2017 bedroegen € 8,3 miljoen (2016: € 7,3 miljoen). Per
deelnemer of pensioengerechtigde bedroegen de kosten € 185 (2016: € 161). De stijging van de kosten
voor pensioenbeheer is vooral het gevolg van de uitvoering van de hierboven genoemde projecten
enerzijds en in mindere mate van de daling van het aantal deelnemers anderzijds.
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Benchmarken van de pensioenuitvoeringskosten
Met ingang van 2017 neemt het pensioenfonds jaarlijks deel aan een kosten benchmarkonderzoek. Het
doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe de pensioenuitvoeringskosten van het pensioenfonds
zich verhouden tot de uitvoeringskosten van andere, vergelijkbare pensioenfondsen (op basis van het
aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden; de zogenaamde ‘peers’). Als indicator voor de
pensioenuitvoeringskosten wordt de ‘kosten per deelnemer’ gehanteerd. Uit het laatst beschikbare
benchmark onderzoek over 2016 blijkt dat de pensioenuitvoeringskosten van het fonds iets lager zijn
dan van de ‘peers’. Verder blijkt dat het kostenniveau voor pensioenbeheer van het pensioenfonds
constant is in vergelijking met een stijging bij fondsen die hebben deelgenomen aan het benchmark
onderzoek. Ondanks de stijging van het kengetal in 2017 zullen de pensioenuitvoeringskosten per
deelnemer naar verwachting lager zijn dan de pensioenuitvoeringskosten bij vergelijkbare fondsen.
Kosten vermogensbeheer
De kosten van vermogensbeheer bestaan uit de beheervergoedingen, bewaarloon en de overige kosten
vermogensbeheer. Onder de beheervergoedingen vallen zowel de vergoedingen die vanuit het pensioen
fonds aan de externe vermogensmanagers worden betaald als de algemene kosten die gemaakt worden
voor het intern beheren van het vermogen. Het pensioenfonds kent geen vergoedingen voor fiduciair
beheer en/of prestatie-afhankelijke vergoedingen.
Het minimaliseren van vermogensbeheerkosten is geen doel op zich. Wel een zo goed mogelijk rendement
na aftrek van kosten. Het pensioenfonds heeft in veel gevallen de keuze gemaakt voor passief beheer.
In het algemeen betekent dat lagere vermogensbeheerskosten.
De kosten van het vermogensbeheer worden gerapporteerd als percentage met twee decimalen van het
gemiddeld beheerd vermogen. Bij het bepalen van het gemiddeld beheerd vermogen wordt uitgegaan van
de nettovermogenspositie, exclusief openstaande verplichtingen. Het gemiddeld beheerd vermogen is
berekend volgens de onderstaande formule:
Gemiddeld beheerd vermogen = 0,5 * dec + jan + feb + … + 0,5 * dec					
						12
Het gemiddeld beheerd vermogen over 2017 bedraagt € 26,1 miljard (2016: 25,8 miljard).
De kosten vermogensbeheer over 2017 bedragen 0,11% van het gemiddeld beheerd vermogen
(2016: 0,11%). Het kengetal over 2017 is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd.
Transactiekosten
Transactiekosten vormen een aparte categorie binnen de kosten van vermogensbeheer. Het zijn de
kosten die gemaakt worden om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Dit zijn
geen kosten die aan de vermogensbeheerder worden betaald, maar kosten die bijvoorbeeld aan de
beurs of aan een broker worden betaald. Transactiekosten zijn lastig te traceren, omdat deze kosten
vaak impliciet onderdeel zijn van een zogenaamde nettoprijs die bij een transactie is overeengekomen.
Vermogensbeheerders zijn vanuit toezichtwetgeving verplicht om te komen tot best execution. Gegeven
de wijze waarop de kosten zijn gedefinieerd, wordt per transactie al bijgedragen aan het bereiken van
lage kosten. De transactiekosten bestaan uit in- en uitstapvergoedingen, kosten bij aan- en verkoop van
beleggingstitels en acquisitiekosten. Onderdeel van de kosten bij aan- en verkoop van beleggingstitels
is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs (spread). De spread is afhankelijk van het type product.
De hoogte van de spread kan op verschillende manieren worden bepaald.
De transactiekosten over 2017 bedragen 0,07% van het gemiddeld beheerd vermogen (2016: 0,06%).
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In 2017 is het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt met 1.020 afgenomen. Het aantal deelnemers
dat uit dienst is getreden of is gepensioneerd, is groter dan het aantal nieuwe toetredingen. Het verschil
zou nog groter zijn geweest als ICS met 600 medewerkers niet per 1 januari 2017 was toegetreden.
Het aantal premievrije deelnemers is met 1.022 toegenomen en het aantal pensioengerechtigden is met
559 toegenomen.

Algemene ontwikkelingen op pensioengebied
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Eind 2017 is het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door de Eerste Kamer.
Het voorstel regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd. Het recht op afkoop wordt vervangen
door een recht op automatische waardeoverdracht. Verder mag een heel klein pensioen (minder dan € 2)
vervallen. Tot slot is in het wetsvoorstel verduidelijkt onder welke voorwaarden een pensioenfonds eenzijdig
opgebouwde pensioenaanspraken mag omzetten naar een hogere pensioenleeftijd. Het wetsvoorstel
waardeoverdracht kleine pensioenen is deels in werking getreden per 1 maart 2018.
Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde privacyregels gelden. Op basis van deze
verordening gelden er voor het pensioenfonds meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens
en zal het pensioenfonds moeten aantonen dat het zich houdt aan de wet. Het pensioenfonds is al
begonnen met de implementatie van de nieuwe voorschriften en heeft een privacy officer aangesteld
om de verdere implementatie van deze regels te coördineren. In het eerste kwartaal van 2018 worden
de laatste stappen genomen.
Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze, waar nodig, naar aanpassingen in
het beleid.
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Bestandsverloop
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Risicobeheer
Inleiding

Kerntaak voor het pensioenfonds is het managen van risico’s waar naar verwachting een rendement
tegenover staat, zoals aan beleggingen gerelateerde risico’s. Het pensioenfonds streeft er naar om
rendementen te realiseren tegen zo laag mogelijke risico’s.
Daarnaast is sprake van risico’s waar naar verwachting geen rendement tegenover staat, zoals het
langlevenrisico en operationele risico’s. Om verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen besteedt het
pensioenfonds veel aandacht aan de analyse en de beheersing van alle risico’s.
De risicovisie van het pensioenfonds is om een maximaal rendement te behalen tegen een beperkt
risicoprofiel. Dit doet het bestuur met behulp van een adequaat en integraal ingericht risicomanagement
raamwerk. Het risicomanagementraamwerk van het pensioenfonds is onder andere gebaseerd op
COSO ERM, de risicocategorieën van FIRM en de risicovisie van het pensioenfonds. Hierbij wordt
altijd een afweging gemaakt tussen rendement, risico en kosten.
Voor het omgaan met risico’s gebruikt het pensioenfonds de volgende stappen:

Identificeren
&
Beoordelen

Evalueren

Reageren

Monitoren
&
Rapporteren

Implementeren

Uitvoeren

Deze stappen doorlopen het bestuur en de afdelingen van het pensioenfonds bij de periodieke
inventarisatie van risico’s, in ad hoc situaties en bij projecten.
•
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Identificeren en beoordelen
Risico’s worden geïnventariseerd of geïdentificeerd. Vervolgens wordt het risico beoordeeld. Vastgesteld
wordt hoe groot het bruto risico is, welke maatregelen er al zijn en wat vervolgens het netto risico is.
Dit wordt beoordeeld op basis van de risicobereidheid (zie paragraaf verderop).
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•

Reageren
Op basis van de risicobereidheid wordt besloten welke actie genomen zal worden:
-- Beheersen van het risico. Het risico wordt verkleind door het nemen van maatregelen
(terugbrengen van de kans of de impact).
-- Overdragen van het risico. Het risico wordt overgedragen door het te verzekeren (indien dat
mogelijk is).
-- Accepteren van het risico. Bijvoorbeeld als het bruto risico laag is.
-- Vermijden van het risico. De risicovolle activiteit niet gaan/blijven uitvoeren.

•

Implementeren
Als de reactie ‘beheersen’ of ‘overdragen’ is, dan worden de maatregelen daarvoor ingeregeld.

•

Uitvoeren
De geïmplementeerde maatregelen worden uitgevoerd. De lijnmanagers (eerste linie) voeren de
maatregelen uit.

•

Monitoren & rapporteren
De afdeling Risicomanagement & Compliance (tweede linie) monitort de effectiviteit van de uitvoering.

•

Evalueren
Tot slot wordt de effectiviteit van de beheersing van de risico’s geevalueerd. Daarnaast evalueert het
bestuur ook de effectiviteit van het risicomanagementraamwerk.

Verder wordt bij ieder beleidsvoorstel standaard een risicomanagementparagraaf opgenomen. Daarin
staat beschreven wat de mogelijke risico’s van het voorstel zijn voor het pensioenfonds.
Het pensioenfonds categoriseert de risico’s op basis van de FIRM-risicocategorieën.

Financiële risico’s

Matching-/renterisico
Marktrisico
Kredietrisico
Verzekeringstechnisch risico

Niet-financiële risico’s
Omgevingsrisico
Operationeel risico
Uitbestedingsrisico
IT-risico
Integriteitsrisico
Juridisch risico

Het bestuur heeft met behulp van diverse scenario’s de risico’s geïnventariseerd die de kans op het halen
van de doelstellingen van het pensioenfonds negatief kunnen beïnvloeden. In de grafiek hieronder staan
de geïdentificeerde risico’s. In oranje is het bruto risico weergegeven. Hieruit blijkt hoe groot het risico
is als er geen beheersmaatregelen zijn. De netto risico’s zijn in groen weergegeven. Hieruit blijkt hoe
groot de risico’s zijn als er wel beheersmaatregelen zijn.
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Bruto risico

Netto risico

Schaalvergroting

Onvoldoende flexibiliteit in organisatie en IT

Afname aantal deelnemers

Afnemende premie

Fiscale aftopping

Juridische belemmeringen

Onvoldoende klantdenken

Track record
Laag risico

Hoog risico

De vier belangrijkste (hoogste) risico’s uit de figuur zijn:
Schaalvergroting/consolidatie
Een van de risico’s die het bestuur signaleert is dat een toenemende druk op de kosten leidt tot verdere
consolidatie in de pensioensector en tot schaalvergroting van de overgebleven fondsen. Het pensioenfonds
is niet klein. Het wordt daarom niet door de eerste consolidatie ‘golf’ geraakt. Maar als de consolidatie
doorzet bestaat het risico dat het pensioenfonds op een gegeven moment te klein is om op alle terreinen
zelfstandig te opereren vooral wat betreft het aantal (actieve) deelnemers.
De beheersmaatregelen die het pensioenfonds hiertegen kan nemen zijn:
−− Efficiënter maken van de inkoopkant of schaalgrootte creëren aan de inkoopkant.
−− Uitbesteden van activiteiten om zo de kosten te verlagen.
−− Oprichten van een APF. Het pensioenfonds zal dit overwegen als dit in het belang van de deelnemer is.
Hierdoor wordt het pensioenfonds de overnemende partij en niet de overgenomen partij.
Flexibiliteit van de organisatie en IT
Als het pensioenstelsel en de omgeving snel veranderen moet het pensioenfonds hierop kunnen
inspelen. Het risico bestaat dat de huidige organisatie en IT dan onvoldoende wendbaar zijn om de
benodigde veranderingen te realiseren. Daardoor kan het zijn dat het pensioenfonds niet snel genoeg
kan inspelen op veranderende klantwensen of vereisten vanuit een nieuw stelsel. Het bestuur erkent
dat er een risico is dat de werkgever een nieuwe regeling niet bij het pensioenfonds onderbrengt. Een
ander risico is dat deelnemers zullen kiezen voor een andere aanbieder, als zij keuzevrijheid krijgen.
Op dit moment werkt het pensioenfonds aan het flexibeler maken van de organisatie en de systemen.
Meer hierover staat in het hoofdstuk Pensioenen en uitvoering in de paragraaf IT-Beleid. Verder wordt
gewerkt aan een cultuurwijziging binnen het pensioenfonds om de medewerkers flexibeler te maken,
zodat zij beter kunnen omgaan met veranderende omstandigheden en wijzigingen in hun takenpakket.
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Afnemend aantal deelnemers
Het aantal deelnemers neemt af. Dit komt enerzijds doordat de werkgever minder mensen in dienst neemt
en anderzijds door de vergrijzing. Hierdoor wordt het pensioenfonds kleiner. In het licht van de consolidatie
van de pensioensector (zie hierboven Schaalvergroting/consolidatie) wordt het pensioenfonds dan
kwetsbaarder. Het wordt dan moeilijker om de kosten per deelnemer laag genoeg te houden.
Tegen de afname van het aantal deelnemers kan het pensioenfonds niets doen. Wel kan het fonds ervoor
zorgen dat hierdoor de uitvoeringskosten niet stijgen. De maatregelen die het fonds kan nemen zijn
dezelfde als hierboven beschreven bij ’Schaalvergroting/ consolidatie’.

Risicobereidheid

Als onderdeel van de risicomanagementcyclus heeft het bestuur de risicobereidheid vastgesteld voor
het pensioenfonds. Dit is de mate van risico die het bestuur bereid is te nemen om de doelstellingen
van het pensioenfonds te kunnen bereiken. Op basis van de risicobereidheid wordt bepaald welke
(rest)risico’s wel en niet acceptabel zijn.
Het bestuur heeft vijf risicobereidheidsprincipes vastgesteld die kwalitatief aangeven hoe het pensioenfonds
met risico’s omgaat.
1. Het pensioenfonds streeft naar jaarlijkse indexatie van alle pensioenaanspraken en -rechten, voor zover
dit tegen een acceptabel risico gerealiseerd kan worden.
2. Het pensioenfonds houdt zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving.
3. De verbonden personen van het pensioenfonds gedragen zich professioneel en integer.
4. Bij besluiten wordt de proportionaliteit ten aanzien van kosten en baten beoordeeld.
5. Voorkomen moet worden dat de reputatie van het pensioenfonds wordt geschaad.
Binnen deze principes is voor de doelstellingen van het pensioenfonds bepaald welke grenswaarden
gehanteerd worden voor de risicobereidheid (kwantitatief). Daaraan worden risico’s getoetst. Wanneer
een risico wordt geïdentificeerd wordt vastgesteld hoe groot het bruto risico is. Dat is het risico zonder
dat rekening wordt gehouden met beheersmaatregelen. Als het bruto-risico groter is dan de hieronder
genoemde grenswaarden, zullen er beheersmaatregelen ingericht worden om het netto risico (rekening
houdend met het effect van de beheersmaatregelen) binnen de grenswaarden van de risicobereidheid
te krijgen.
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Afnemende premie
Voor de werkgever zijn de kosten van pensioen belangrijk. Hij kijkt hierbij naar de hoogte van de premie
en de kosten van de uitvoering. Er is een risico dat bij een verzwakkende economie de noodzaak van
kostenbesparing bij de werkgever hoger worden, waardoor de bereidheid om te betalen voor pensioen
afneemt.
Het is daarom belangrijk om nu de investeringen te doen die noodzakelijk zijn om flexibel en kostenefficient
te zijn. Welke maatregelen het pensioenfonds neemt, staat hierboven beschreven bij Flexibiliteit van
organisatie en IT.
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Grenswaarde (wanneer acceptabel)
Doelstelling: alle
Geen overtredingen van wet- en regelgeving (intern en extern).
Doelstelling: juist, tijdig en efficiënt
Onderkant 95% betrouwbaarheidsinterval nominale dekkingsgraad na 1 jaar (exclusief korting), zoals
vastgesteld bij de jaarlijkse herijking van het beleggingsbeleid.
Gemeten indicatoren in de service level rapportage blijven binnen de kritieke normen6.
Inkomsten7 – uitvoeringskosten > 0, over de periode van de vastgestelde CDC-premie.
Impact op (netto) jaaruitkering per deelnemer |∆| <
0,8%
2,0%
4,0%
8,0%
Aantal gepensioneerden <
3,0%
1,5%
0,5%
0,25%
Doelstelling: overzicht en transparantie
70% van de deelnemers weet hoeveel pensioen ze kunnen verwachten en (waar relevant) welke keuzes
gemaakt kunnen worden8.
Dienstverlening van het pensioenfonds krijgt minimaal een 7,6 van de deelnemers.
Het pensioenfonds mag geen aanleiding geven voor bezwaar- of beroepschriften.
Het pensioenfonds mag niet door eigen toedoen negatief in de (inter)nationale media komen.
Doelstelling: toekomstbestendigheid
STAP9, eind 2017: minimaal 80% van de processen straight through processing (volledig geautomatiseerde
verwerking).
SLIM9, eind 2017: medewerkers gebruiken Sharepoint en werken conform het informatiemanagementbeleid,
100% contractmanagement via ‘SLIM-proces’ en 100% bestuurs- en commissievergaderingen via ‘SLIMproces’.
Minimaal 95% van de medewerkers scoort een 3 of hoger10 op competenties in het persoonlijk prestatieplan.
Het risico bestaat dat het contract tussen de werkgever en het pensioenfonds beëindigd wordt. Voor zo’n
scenario is echter geen risicobereidheid.

Deze grenswaarden worden door het pensioenfonds gemonitord en eventuele incidenten worden aan
deze grenswaarden getoetst. In 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij deze
grenswaarden werden overschreden.

	Met betrekking tot de KPI’s in de SLR zijn normen vastgelegd. Deze worden gerapporteerd als groen, oranje en rood. Met de
‘kritieke normen’ wordt bedoeld dat de betreffende KPI in de SLR op rood of oranje wordt gerapporteerd. Oranje zal gebruikt
worden voor de waarschuwingsindicatoren. Rood betekent dat de kritieke norm is overschreden.
7
De “opslag voor uitvoeringskosten van het pensioenfonds” uit de kostendekkende premie.
8
	Dit betreft een standaard vraag die al onderdeel is van het klanttevredenheidsonderzoek.
9
	STAP en SLIM zijn projecten die als doel hebben beheersing te implementeren om risico’s te mitigeren. De projecten zelf zijn
daarom geen grenswaarden, maar de tijdige en juiste uitvoering van deze projecten wel.
10
Beoordelingen worden gegeven op een schaal van 1 (laagste beoordeling) t/m 5 (hoogste beoordeling).
6
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Financiële risico’s
Matching- en renterisico
Het matching- en renterisico houdt in dat er (ongewenste) effecten kunnen ontstaan op de balans door
verschillen in rentegevoeligheid van activa en passiva (inclusief off balance-posten).
Om het matching- en renterisico te beheersen wordt het belegd vermogen van het pensioenfonds onder
verdeeld in een matchingportefeuille en een returnportefeuille. De matchingportefeuille heeft als benchmark
de autonome groei van de verplichtingen. De rentegevoeligheid van de matchingportefeuille komt in grote
mate overeen met die van de technische voorzieningen. Bij de jaarlijkse herijking van het strategisch
beleggingsbeleid stelt het bestuur het matchingbeleid vast.
• Valutarisico
Omdat het pensioenfonds ook belegt in buitenlandse effecten, is het gevoelig voor koersschommelingen
van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. Om dit valutarisico te beheersen, dekt het pensioen
fonds het valutarisico van de beleggingen in de matchingportefeuille en in catastrofeobligaties volledig af.
Het valutarisico van de niet-eurobeleggingen in aandelen in ontwikkelde markten wordt voor ongeveer
65% afgedekt. De precieze percentages (vanwege de gehanteerde bandbreedtes) staan in de paragraaf
Risicobeheer en derivaten in de jaarrekening. Het valutarisico in opkomende markten (aandelen en
obligaties) dekt het pensioenfonds niet af.
Het valutarisico in catastrofeobligaties en aandelen in ontwikkelde markten dekt het pensioenfonds
grotendeels af door een valutaoverlay. Bij een valutaoverlay wordt het valutarisico afgedekt door forwards.
Het resterende valutarisico van het pensioenfonds is hierdoor beperkt.
• Inflatierisico
Het inflatierisico is het risico dat als gevolg van prijsstijging bezittingen minder waard worden en
verplichtingen in waarde toenemen.
Indexatie is voorwaardelijk. Het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenaanspraken en rechten
jaarlijks aan te passen aan de stijging van de consumentenprijsindex (de inflatie). Voor de indexatie
verlening heeft het pensioenfonds geen bestemmingsreserve gevormd. Of en in welke mate indexatie
wordt verleend, hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds en de besluitvorming door
het bestuur.
In principe vindt er jaarlijks een ALM-studie plaats, die het bestuur gebruikt om het strategisch beleggings
beleid te herijken. Deze studie houdt rekening met het inflatierisico. Bij de jaarlijkse herijking van het
strategisch beleggingsbeleid stelt het bestuur vast in welke mate het inflatierisico wordt afgedekt met
inflatie-instrumenten.
In de strategie die het bestuur kiest, haalt het pensioenfonds naar verwachting een hoger rendement
dan nodig is om de nominale pensioenen uit te keren. Dat overrendement kan onder meer gebruikt
worden om de inflatie te compenseren. Voor het daadwerkelijk verlenen van indexatie is het daarom
van belang dat het behaalde rendement voldoende is om de verwachte inflatie te compenseren en dat
de werkelijke inflatie niet hoger is dan de verwachte inflatie.
Het huidige strategische beleggingsbeleid bevat geen aanvullende maatregelen tegen het inflatierisico.
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Marktrisico
• Prijsrisico
Het prijsrisico is het risico dat ontstaat doordat de marktprijzen van de beleggingen binnen een
beleggingsportefeuille wijzigen.
Het bestuur onderkent de prijsrisico’s bij het vaststellen van het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid
is onder andere gebaseerd op een ALM-studie, adviezen van de bestuurscommissie vermogensbeheer
en balansmanagement, de afdeling Vermogensbeheer en externe adviseurs.
Jaarlijks stelt het bestuur het beleggingsbeleid vast door indexatieambitie, dekkingsgraadrisico en kosten
tegen elkaar af te wegen.
Als beheersmaatregel voor het aandelenrisico heeft het bestuur diversificatie vastgesteld. Dit houdt in
dat de beleggingsportefeuille is gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Daarbij zijn per
beleggingscategorie en per vermogensbeheerder risicobudgetten vastgesteld. Het pensioenfonds
controleert en evalueert de resultaten op basis van objectieve criteria.
In 2017 hebben de aandelenbeleggingen een positief rendement behaald en daardoor bijgedragen aan
het positieve rendement op de returnportefeuille. Ook is de dekkingsgraad in 2017 binnen de gestelde
grenzen gebleven.
• Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat de beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs
worden omgezet in liquide middelen. Daardoor zou het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn
verplichtingen kunnen voldoen.
Terwijl de andere risico’s vooral betrekking hebben op de langere termijn, gaat het hierbij om een risico
op de kortere termijn. Het liquiditeitsrisico van de maandelijkse onttrekkingen voor pensioenbetalingen
is voor het pensioenfonds beperkt. De benodigde bedragen zijn in omvang goed te managen en zijn op
tijd bekend, onder andere doordat maandelijks een cashflowoverzicht wordt opgesteld.
Het gebruik van derivaten voor het afdekken van renterisico en valutarisico veroorzaakt een groter
liquiditeitsrisico doordat marktbewegingen tot grote hoeveelheden benodigd onderpand kunnen leiden.
Het pensioenfonds beheerst het liquiditeitsrisico met behulp van een wekelijkse stresstest liquiditeiten.
Deze stresstest geeft inzicht in de benodigde liquiditeiten bij marktschokken en de beschikbare hoeveel
heid liquiditeiten. Ook zijn er limieten gesteld voor de mate waarin de leverage door derivaten in de
portefeuille is toegestaan.
Kredietrisico
Het kredietrisico houdt in dat een tegenpartij de contractuele of andere overeengekomen verplichtingen
niet nakomt. Tot die verplichtingen behoren verstrekte kredieten, leningen, vorderingen en ontvangen
garanties.
Bij het beleggen in obligaties en leningen op schuldbekentenis wordt het kredietrisico beperkt door gebruik
te maken van kredietlimieten per kredietwaardigheidsniveau (rating) en per tegenpartij. Collateral manage
ment vindt plaats op dagbasis en met lage drempelwaarden. Voor die delen van de beleggingsportefeuille
waarvoor kredietrisico genomen mag worden, is in de vermogensbeheerovereenkomst gespecificeerd
hoeveel het kredietrisico maximaal mag zijn. Er wordt systematisch gecontroleerd of deze grenzen niet
worden overschreden.
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Er is ook sprake van een kortlevenrisico. Dit is het risico dat deelnemers korter leven dan is ingeschat en
er meer geld nodig is voor de uitkering aan nabestaanden dan was voorzien. De uitkering aan nabestaanden
als gevolg van overlijden van actieve deelnemers vóór de pensioendatum bestaat uit een opgebouwd
deel (waarvoor een voorziening wordt aangehouden) en het tot de pensioendatum nog op te bouwen
deel. Voor dit laatste deel hanteert het pensioenfonds een risico-opslag (partner- en wezenpensioen)
in de premie.
Een derde verzekeringstechnisch risico is het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit is het risico dat een deel
nemer arbeidsongeschikt wordt en het pensioenfonds de pensioenopbouw premievrij moet voortzetten.
Voor het risico van arbeidsongeschiktheid en de daarvoor benodigde verwachte premievrije voortzetting
hanteert het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidopslag in de premie.

Niet-financiële risico’s
Omgevingsrisico
Het omgevingsrisico is het risico van veranderingen die van buiten het pensioenfonds komen op
het gebied van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemersklimaat.
Om het omgevingsrisico af te dekken, is in de uitvoeringsovereenkomsten en in de technische voor
zieningen rekening gehouden met het risico dat één of meer aangesloten onderneming(en) in de
toekomst de uitvoeringsovereenkomst niet meer voortzet(ten).
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de pensioensector worden continu gemonitord om tijdig in
te kunnen spelen op veranderingen die mogelijk invloed hebben op het pensioenfonds.
Operationeel risico
Een operationeel risico is een risico dat samenhangt met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende
procesinrichting of procesuitvoering.
Het beheersen van het operationele risico komt op veel verschillende plaatsen terug in de uitvoering
van het beleid. De belangrijkste maatregelen zijn:
−− Beheersmaatregelen vanuit de administratieve organisatie en interne controle.
−− Toetsing van de maatregelen door de afdeling Risicomanagement & Compliance.
−− SLA-afspraken over kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering.
−− Meten en rapporteren van specifieke Key Performance Indicators (KPI’s) voor de UB-leden.
−− Identificeren en beheersen van risico’s bij projecten.
−− Op basis van de risico-analyses wordt beoordeeld of de processen nog afdoende zijn ingericht of dat
deze gewijzigd moeten worden.
−− Systematisch analyseren van eventuele fouten die voorkomen in de uitvoering van de processen.
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Verzekeringstechnisch risico
Het belangrijkste verzekeringstechnisch risico is het langlevenrisico. Dat is het risico dat deelnemers van
het pensioenfonds langer leven dan het pensioenfonds veronderstelde bij de vaststelling van de premie
en de berekening van de technische voorzieningen. Het pensioenfonds hanteert daarbij de meest recente
prognosetafel van het Actuarieel Genootschap (AG), Prognosetafel AG2016, gecorrigeerd met de fonds
specifieke ervaringssterfte van WillisTowers Watson (Willis Towers Watson Ervaringssterfte 2016). Het
bestuur heeft besloten om het langlevenrisico niet af te dekken, omdat de prijs die betaald moeten worden
hoog is en de mogelijkheden om het langlevenrisico volledig te verzekeren beperkt zijn. Als ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven zal het bestuur het afdekken van langlevenrisico op de agenda zetten. In 2017
was er geen aanleiding.
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Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat ontstaat doordat activiteiten zijn uitbesteed aan externe partijen.
Het pensioenfonds heeft diverse activiteiten uitbesteed, zoals de IT-hosting, de bruto-netto berekening
van de pensioenen en de uitvoering van de beleggingsmandaten.
Om dit risico te beheersen zijn diverse beheersmaatregelen genomen:
−− Er zijn SLA’s overeengekomen met de overige leveranciers (zoals vermogensbeheerders en IT-hosting).
Over deze SLA’s wordt periodiek aan het pensioenfonds gerapporteerd. Het pensioenfonds gebruikt
deze rapportages als onderdeel van de monitoring van de leveranciers.
−− Periodiek ontvangt het bestuur van onafhankelijke derden uitgebreide vermogensbeheerrapportages.
−− Periodiek voert het bestuur een risico-inventarisatie uit.
−− Het bestuur ontvangt periodiek rapportages van de externe accountant en de externe actuaris.
−− Het pensioenfonds heeft een uitbestedingsbeleid waarbij strikte eisen worden gesteld aan potentiële
leveranciers. Dit betreft onder meer integriteitseisen (gedragsregels) en (aantoonbare en getoetste)
beheersing van de processen. Bij voorkeur met een ISAE 3402 type II verklaring. Het uitbestedings
beleid staat op de website.
IT-risico
Het IT-risico is het risico dat IT de bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer,
niet continu, of onvoldoende beveiligt en ondersteunt.
Een belangrijk risico is dat de IT-systemen niet beschikbaar zijn. Zonder beheersmaatregelen is de impact
groot. Met de huidige beheersmaatregelen is de kans dat het risico zich voordoet echter klein en is de
impact laag.
Het feit dat de IT-systemen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn is op zichzelf geen risico. De impact komt tot uiting
in één van de andere risicocategorieën. De pensioenen kunnen bijvoorbeeld niet of niet tijdig worden
betaald, de vermogensbeheerders kunnen niet of niet tijdig gemonitord worden of het management
heeft niet of niet tijdig inzicht in relevante stuurinformatie.
Het pensioenfonds heeft voor alle systemen geïnventariseerd wat de impact is als het systeem tijdelijk
niet beschikbaar is. Op basis van deze inventarisatie zijn maatregelen genomen om de continuïteit binnen
de gestelde grenzen te borgen. Naast specifieke beheersmaatregelen zijn de volgende generieke maat
regelen genomen:
−− De selectie van IT-leveranciers gebeurt op basis van het vastgestelde uitbestedingsbeleid.
−− Het pensioenfonds monitort ook zelf de beschikbaarheid van de systemen. Als daar aanleiding voor
is, vraagt het pensioenfonds de leverancier actie te ondernemen.
−− Het pensioenfonds en de leveranciers nemen adequate maatregelen om de bedrijfscontinuïteit te
garanderen. Er worden back-ups gemaakt voor het geval dat een systeem beschadigd raakt of dat
gegevens verloren gaan. En voor datacenters waar het pensioenfonds gebruik van maakt zijn uitwijk
faciliteiten beschikbaar, zoals voor het datacentrum waar de pensioenadministratie en de pensioen
planner zijn ondergebracht.
−− De beheersing van IT-processen van het pensioenfonds wordt getoetst door de afdeling
Risicomanagement & Compliance.
Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico is het risico dat niet-integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers
of leiding de integriteit van het pensioenfonds dan wel het financiële stelsel beïnvloeden.
Om het integriteitrisico te beheersen, heeft het pensioenfonds een gedragscode, een incidentenregeling
en een klokkenluidersregeling. Meer hierover staat in het hoofdstuk Bestuursaangelegenheden onder
Compliance.
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Juridisch risico
Het juridisch risico is het risico dat samenhangt met wet- en regelgeving, gesloten overeenkomsten en
communicatie, waardoor juridische conflicten kunnen ontstaan of waaruit aansprakelijkheden kunnen
voortvloeien.
Om het juridisch risico te beperken, besteedt het pensioenfonds veel aandacht aan deskundigheid van
de bestuursleden met een deskundigheidsplan. De benodigde juridische kennis binnen de uitvoerende
afdelingen wordt actueel gehouden met opleidingen en cursussen. Als het bestuur of een uitvoerende
afdeling het nodig vindt, wordt extern juridisch advies ingewonnen.
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Jaarlijks wordt bij alle verbonden personen van het pensioenfonds uitvraag gedaan naar de naleving van
de gedragscode. Ook bij de monitoring van de leveranciers wordt aandacht besteed aan de naleving
van de gedragsregels.
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Toekomstparagraaf
In deze paragraaf worden de verwachte ontwikkelingen voor 2018 beschreven.
In 2018 rondt het pensioenfonds de lopende projecten af en is de nieuwe organisatie een feit. Daarmee
verwacht het pensioenfonds klaar te zijn voor de toekomstige veranderingen. In het regeerakkoord heeft het
kabinet afgesproken dat het in 2018 op hoofdlijnen overeenstemming wil bereiken met sociale partners
over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Het alternatieve pensioencontract omvat de opbouw
van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.
Het bestuur heeft op 20 maart 2018 besloten om de pensioenen per 1 april 2018 met 1,5% te verhogen.
Door deze indexatie groeien de pensioenen volledig mee met de prijsstijging in 2017. De consumenten
prijzen stegen van januari 2017 tot januari 2018 met 1,5 %.
Ook het restant van de gemiste indexaties over 2011 en 2012 is toegekend aan deelnemers die vóór
1 april 2012 aanspraken hadden bij ABN AMRO Pensioenfonds. Hiermee is er geen achterstand meer
in indexatie.
Amsterdam, 29 mei 2018
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
Joyce van Dorssen
Michel van Drie
Mattijs Hooglander
Hans van Horzen
Madeleine Jacobs
Geraldine Leegwater
Kees de Pee
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Verslag van het intern toezicht
Organisatie en invulling van het intern toezicht

In het omgekeerd gemengd bestuursmodel zijn de niet-uitvoerende bestuursleden (hierna NUB-leden)
belast met het intern toezicht binnen het pensioenfonds. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opvolging
van de bevindingen en aanbevelingen van de NUB-leden uit hoofde van het intern toezicht. Bij bevindingen
en aanbevelingen die betrekking hebben op het strategisch beleid of het vormen van strategisch beleid,
beslist het bestuur over de follow-up. Bij bevindingen en aanbevelingen die betrekking hebben op de
uitvoering van strategisch beleid, beslissen de uitvoerende bestuursleden (hierna UB-leden) over de followup. De UB-leden voeren vervolgens de follow-up acties uit. De NUB-leden zien op de uitvoering toe.
De NUB-leden nemen samen met de UB-leden als bestuur de strategische bestuursbesluiten. In hun rol
van intern toezichthouder beoordelen zij procedures, processen, checks and balances. In het bijzonder
zien de NUB-leden toe op de evenwichtige belangenafweging en adequaat risicomanagement door het
bestuur. Dit zijn beide onderwerpen waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Wij zijn ons ervan bewust
dat, vanwege de keuze voor het omgekeerd gemengd bestuursmodel, dit betekent dat de NUB-leden in
die gevallen in belangrijke mate toezicht houden op zichzelf. Om ervoor te zorgen dat deze beoordelingen
aantoonbaar en zo concreet mogelijk zijn, bevatten alle beleidsvoorstellen in ieder geval standaard de
volgende twee onderdelen:
−− Risicomanagementparagraaf
In deze paragraaf wordt expliciet aangegeven welke impact het voorstel heeft op de risicocategorieën
van het pensioenfonds. Bij risico’s die een negatieve impact hebben op een of meerdere risicocate
gorieën, wordt ook beschreven of daar voldoende beheersmaatregelen voor aanwezig zijn.
−− Paragraaf evenwichtige belangenafweging
Het pensioenfonds heeft te maken met verschillende belanghebbenden. Beleidsvoorstellen kunnen
niet altijd (in dezelfde mate) gunstig zijn voor alle belanghebbenden. Het is daarom belangrijk om
een goede afweging te maken welke impact het voorstel heeft op de verschillende belanghebbenden.
Dit wordt nadrukkelijk naar voren gebracht in de paragraaf ‘evenwichtige belangenafweging’ die in
ieder beleidsvoorstel wordt opgenomen. Hierin staat welke impact er is voor iedere groep belang
hebbenden en hoe de uiteindelijke afweging tussen de belangen gemaakt is.
Deze onderdelen helpen de bestuursleden om een gedegen beoordeling te maken. Daarnaast helpt het ons
in onze rol van intern toezichthouder om erop toe te zien dat er, bij het nemen van besluiten, voldoende
rekening wordt gehouden met deze twee specifieke aandachtsgebieden. Wij kunnen achteraf aantoonbaar
toetsen of en hoe hier invulling aan is gegeven.
Om toe te zien op de uitvoering van strategisch beleid door de UB-leden, neemt de onafhankelijk voorzitter
van het bestuur kennis van de agenda, de stukken en de notulen van iedere UB-vergadering. Ook kunnen
de NUB-leden bij alle stukken (agenda’s, notulen, notities en rapportages) van de UB-vergaderingen. De
onafhankelijk voorzitter van het bestuur heeft periodiek overleg met de voorzitter van het UB. Hij doet
hiervan verslag in de vergaderingen van de NUB-leden.
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Aan het einde van het jaar stellen wij de toezichtagenda voor het komende jaar vast. Hierop worden diverse
thema’s benoemd welke wij in dat jaar specifieke aandacht willen geven. Wij onderzoeken deze onder
werpen/thema’s gedurende het jaar. Bij iedere vergadering stellen wij vast of de gekozen thema’s nog
aansluiten bij de ontwikkelingen. Indien nodig worden andere of extra thema’s gekozen. In 2017 hebben
wij de volgende toezichtthema’s onderzocht:
−− Governance en algemene gang van zaken pensioenfonds
−− APF / individuele regeling
−− Opvolging project ZOLO (verzelfstandiging pensioenbureau)
−− Overgang en toezichtrol van accountant en actuaris
−− Project STAP (modernisering van de pensioenadministratie)
−− Uitbesteding
Deze thema’s zijn gekozen omdat het belangrijke strategische ontwikkelingen/veranderingen betreffen
voor het pensioenfonds (zoals STAP) of omdat het specifieke aandachtsgebieden van belang voor de
integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds zijn.
Bij de beoordeling van de thema’s doorlopen wij standaard de volgende stappen:
−− Vaststellen normenkader en scope van onderzoek
−− Beoordelen documentatie
−− Gesprekken met functionarissen
−− Opstellen verslag
−− Behandeling in vergadering (NUB-leden)
−− Vaststellen bevindingen en aanbevelingen
Indien onze bevindingen en aanbevelingen betrekking hebben op de uitvoering van vastgesteld strategisch
beleid, geven de UB-leden daar een reactie op. Wanneer onze bevindingen en aanbevelingen op het
strategisch beleid of het vormen van strategisch beleid betrekking hebben, geeft het bestuur daarop een
reactie. Deze reacties worden aan ons teruggekoppeld. De afdeling Risicomanagement & Compliance
(RM&C) monitort de actiepunten die worden benoemd naar aanleiding van onze bevindingen en aanbe
velingen. RM&C rapporteert bij iedere NUB-vergadering over de voortgang van de opvolging van
de actiepunten.
Daarnaast is binnen het pensioenfonds een separate risicomanagementrol ingericht. Deze is belegd bij
de onafhankelijke afdeling RM&C. De afdeling RM&C staat los van de lijnorganisatie en rapporteert direct
aan de NUB-leden. In iedere vergadering van de NUB-leden staat risicomanagement standaard op de
agenda. De risicorapportage wordt door de NUB-leden behandeld en het hoofd RM&C is aanwezig voor
het geven van toelichting en het beantwoorden van vragen. De afdeling RM&C voorziet op deze wijze
de NUB-leden onafhankelijk van de lijnorganisatie van additionele informatie die van belang is voor hun
oordeelsvorming in het kader van adequaat risicomanagement binnen de organisatie.
RM&C toetst de effectieve werking van de interne beheersing van het pensioenfonds. Deze toetsing wordt
uitgevoerd op basis van een controleplan dat RM&C hiervoor jaarlijks opstelt. De reikwijdte van het
controleplan en de methode van toetsing worden door de NUB-leden vastgesteld. Over de resultaten
van de toetsing wordt jaarlijks een verantwoordingsrapportage opgesteld. Deze verantwoordingsrapportage
is behulpzaam bij onze oordeelsvorming uit hoofde van de intern toezichtfunctie. Om ook een onafhankelijk
oordeel te krijgen over RM&C (2e linie) heeft de accountant (3e linie) opdracht gekregen de werkzaam
heden van RM&C te beoordelen.
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Oordeel van het intern toezicht
Algemeen
Naar onze mening behandelt en monitort het bestuur de juiste onderwerpen. De onderwerpen worden
op basis van duidelijke notities voorafgaand aan bestuursvergaderingen met het oog op advies aan
het bestuur behandeld in bestuurscommissies met daarin externe deskundigen (countervailing power),
waardoor het bestuur de onderwerpen efficiënt en inhoudelijk behandelt. Daarom zijn wij van oordeel
dat de besluitvorming van het bestuur adequaat gebeurt. Risicomanagement en de evenwichtige belangen
afweging komen hierbij systematisch aan de orde. Dit blijkt uit de speciale paragrafen waarin de afwegingen
worden aangegeven voor risicomanagement en voor de evenwichtige belangenafweging. Waar dat van
toepassing is, wordt in het voorstel een uitgebreide stakeholderanalyse opgenomen.
Uit de zelfevaluatie van het bestuur zijn voor ons, in onze rol als intern toezichthouder en het bestuur
enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Zo hebben wij begin 2018 een sparringpartner aangesteld
om nog verdere verdieping te geven aan onze toezichtrol. En zo zal het bestuur zich onder andere meer
bewust zijn van de stijl van vergaderen en het belang van gewezen deelnemers bij besluiten daar waar
dat van toepassing is.
Uit de beoordelingen door RM&C blijkt dat het actueel houden van de processen en het nauwkeurig blijven
volgen van de vastgestelde processen een belangrijk aandachtspunt is in de uitvoeringsorganisatie. Dit
speelt vooral bij de afdeling IT. Het is belangrijk om ‘in control’ te blijven en om dit aantoonbaar te maken.
Zeker in een periode waarin er veel verandert bij het pensioenfonds is het van belang de beheersing goed
in stand te houden tijdens die veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld door het invoeren van STP-verwerking
in de pensioenadministratie het belang van sterke IT-controls groter.
Verder hebben wij voornamelijk enkele aanbevelingen gegeven met betrekking tot de wijze waarop grote
projecten worden aangestuurd (doelstellingen en betrokkenheid bestuur), de OR (onderlinge samenwerking
en continuïteit) en de relatie met belangrijke leveranciers (partnership).
Bevindingen 2016
Wij zijn verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de aanbevelingen en bevindingen die wij
vanuit het intern toezicht rapporteren. Gedurende het jaar monitoren wij de voortgang. Uiteraard nemen wij
ook de aanbevelingen en bevindingen van voorgaande jaren daarin mee zolang deze nog niet zijn afgerond.
De bevindingen en aanbevelingen van het intern toezicht die eind 2016 nog open stonden zijn op twee na
naar tevredenheid van de NUB-leden opgevolgd. Daarmee staan er nog twee actiepunten van voor 2017
open. Een punt gaat over het vastleggen en terugvinden van afwijkende afspraken die gemaakt worden
ten opzichte van het pensioenreglement. Als onderdeel van het project SLIM (informatiemanagement)
wordt de wijze van werken met informatie binnen het pensioenfonds gewijzigd. Daarom is besloten dit
actiepunt als onderdeel van project SLIM op te volgen. Het andere punt betreft de bewoording van de
onafhankelijkheid van de commissie van beroep in de geschillenregeling. Update van deze regeling
staat op de agenda voor de bestuursvergadering van mei 2018. Beide actiepunten blijven wij ook in
2018 volgen.
Bevindingen toezichtthema’s 2017
Governance en algemene gang van zaken pensioenfonds
Alle zaken omtrent de governance, het beleid en de verantwoordelijkheden met betrekking tot de governance
en de algemene gang van zaken van het pensioenfonds zijn duidelijk beschreven. Ook zijn deze in de
praktijk zo ingericht als dat ze beschreven zijn. Het pensioenfonds communiceert ook in lijn hiermee.
Om het intern toezicht nog verder aan te scherpen hebben wij vastgesteld dat:
−− De aanpak van het intern toezicht beter vastgelegd kan worden.
−− Er concreter bepaald kan worden voor wie de aanbevelingen zijn en van wie er een reactie
wordt verwacht.
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−− Het intern toezicht versterkt kan worden door het inrichten van countervailing power, door middel
van het aanstellen van een externe sparringpartner.
APF / individuele regeling
Wij zijn van mening dat het APF-onderzoek tot een goed overwogen besluit heeft geleid. Bij dit besluit
zijn de verschillende belangen goed afgewogen. Ondanks dat het APF-traject goed is verlopen en tot
een goed besluit heeft geleid, hebben wij het bestuur de volgende aanbevelingen gegeven om een
dergelijk traject in de toekomst nog efficiënter en effectiever te maken:
−− Strategische vraagstukken direct als project benoemen.
−− Strategische discussies meer in het bestuur en minder in een commissie voeren.
−− De vooraf vastgestelde criteria telkens bij discussies blijven betrekken.
Opvolging project ZOLO (verzelfstandiging pensioenbureau)
Naar aanleiding van project ZOLO hebben wij een update uitgevoerd van het onderzoek dat wij in 2016
hebben uitgevoerd. Bij deze update hebben we vooral gekeken naar hoe de OR van het pensioenfonds
verder vormgegeven is. De functieverdeling van de OR heeft op een juiste manier plaatsgevonden.
Ook worden bij het behandelen van dossiers de rollen en taken op een juiste manier aan de OR-leden
toebedeeld, waarbij de voorzitter duidelijkheid geeft over ‘wie doet wat’ en ‘wie is waar verantwoordelijk
voor’. De NUB-leden ondersteunen het voorstel van de OR dat het zich bij de behandeling van moeilijke
inhoudelijke dossiers wil laten bijstaan door een externe adviseur.
Met betrekking tot de kwaliteit van de OR hebben wij als NUB-leden geen inhoudelijke zorgpunten. Tijdens
onze beoordeling zijn geen onderdelen gevonden die wij als onvoldoende beoordelen. Wij hebben de OR
de volgende aanbevelingen meegegeven:
−− Schaf jaarlijks het OR-jaarboek aan in verband met de laatste ontwikkelingen op OR-gebied.
−− Evalueer regulier de samenwerking binnen de OR.
−− Ga vroegtijdig na wie zich herkiesbaar wil stellen in de OR, en enthousiasmeer medewerkers tijdig voor
het OR-lidmaatschap.
Overgang en toezichtrol van accountant en actuaris
Zowel het transitieproces als de verwachte samenwerking met de nieuwe accountant en actuaris zijn naar
tevredenheid verlopen. Er zijn geen problemen ontstaan. Tijdens onze beoordeling hebben wij geen
onderdelen gevonden die wij als onvoldoende beoordelen. Een aantal zaken kan explicieter in de planning
opgenomen worden zodat daar tijdig op ingespeeld kan worden. Daarom hebben wij de volgende
aanbevelingen gedaan:
−− Relevante afdelingen vroeg in het proces betrekken bij het opstellen van de planning voor het opstellen
van de jaarrekening en jaarverslag en de accountantscontrole.
−− Een aantal specifieke onderwerpen, zoals de UWV-controle en het verzamelen van gebeurtenissen
na balansdatum, expliciet in de planning opnemen.
Project STAP (modernisering van de pensioenadministratie)
Project STAP moderniseert de pensioenadministratie, zorgt voor meer STP-verwerking en maakt de
pensioenadministratie flexibeler voor toekomstige ontwikkelingen. Hoewel het een ambitieus project is en
de druk relatief groot is, verloopt het project naar tevredenheid. De projectorganisatie is goed op orde
en de kwaliteit van de documentatie is goed. Het project verloopt grotendeels binnen het vastgestelde
budget en de doelstellingen worden naar verwachting binnen de afgesproken tijdslijnen behaald. Om
grote projecten in de toekomst nog beter aan te sturen hebben wij de volgende aanbevelingen gedaan:
−− Doelstelling nog beter (SMART) beschrijven.
−− Het bestuur nadrukkelijker betrekken bij de implementatie van strategische projecten.
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Conclusie
Wij delen onze bevindingen en aanbevelingen al dan niet naar aanleiding van behandelde toezichtthema’s
gedurende het jaar direct met de UB-leden en het bestuur. Wij vinden dit een zinvolle wijze van opereren.
Wij stellen vast dat de UB-leden en het bestuur zorgen voor een adequate opvolging van onze bevindingen
en aanbevelingen.
Wij danken de UB-leden en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie voor de constructieve samen
werking in het kader van de uitvoering van de toezichtthema’s en voor hun inspanningen om uitvoering
te geven aan het beleid van het pensioenfonds. Op basis van de opgedane ervaringen hebben wij er
alle vertrouwen in dat de UB-leden en het bestuur adequaat opvolging geven aan onze bevindingen
en aanbevelingen en ook nieuwe uitdagingen voorspoedig en wel overwogen zullen oppakken.
Het intern toezicht
Joyce van Dorssen
Michel van Drie
Mattijs Hooglander
Hans van Horzen (onafhankelijk voorzitter)
Madeleine Jacobs

Kees de Pee
Kitty Roozemond
Fred Steenwinkel
Willy Westerborg-de Haan
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Uitbesteding
Wij zijn van mening dat adequaat uitvoering wordt gegeven aan het uitbestedingsbeleid. Er is een nauw
keurig proces dat gevolgd wordt bij het beoordelen van leveranciers. Het pensioenfonds heeft duidelijke
afspraken met leveranciers en daar wordt periodiek over gerapporteerd. Daarnaast zijn geregeld gesprekken
met de leveranciers om de dienstverlening te beoordelen en te bespreken.
Om de uitvoering van het uitbestedingsbeleid nog verder te verbeteren hebben wij de volgende twee
aanbevelingen:
−− Discussies die tijdens reviewmeetings bij vermogensbeheer plaatsvinden vastleggen in de notulen
(niet alleen de conclusies).
−− Groeien in de relatie met belangrijke leveranciers (partnership).
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Reactie uitvoerende bestuursleden op het verslag van het intern toezicht
Als uitvoerende bestuursleden hebben we ook in 2017 de ruimte van de niet-uitvoerende bestuursleden
(NUB-leden) gekregen om onze verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie.
Tegelijkertijd ervaren we een constructief kritische blik van de NUB-leden bij het uitvoeren van het intern
toezicht. In 2017 heeft dit in het teken gestaan van een aantal strategische projecten die wij hebben
uitgevoerd. De bevindingen die door de NUB-leden zijn geconstateerd raken aan de wijze van project
management en de betrokkenheid van de NUB-leden bij projecten. We zien dat we binnen de uitvoerings
organisatie steeds meer projectmatig werken. Dit vereist specifieke competenties van ons en onze mede
werkers. Wij investeren dan ook in het verbeteren van deze competenties. We vinden betrokkenheid
van de NUB-leden bij de implementatie van strategische projecten belangrijk, het vinden van de juiste
balans tussen de uitvoerende rol en de toezichtsrol is daarbij soms een uitdaging.
Wij erkennen dat er dit jaar te veel bevindingen in de verantwoordingsrapportage staan. Met name het
aantoonbaar naleven van processen door de IT-afdeling moet beter. Wij kunnen en moeten hier in 2018
meer aandacht aan besteden.
Wij danken de NUB-leden voor de goede samenwerking, het vertrouwen dat wij krijgen om de dagelijkse
uitvoering te verzorgen en de kritische blik over onze schouder.
De uitvoerende bestuursleden
Geraldine Leegwater
Neoletta Poelgeest
Rick de Rijk
Maarten Roest
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Oordeel van het verantwoordingsorgaan
Oordeel verantwoordingsorgaan
Inleiding

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze
waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft voor een aantal, in de Pensioenwet
genoemde, besluiten een adviesrecht. Aanvullend heeft het verantwoordingsorgaan voor enkele besluiten
een bindend adviesrecht. De niet-uitvoerende bestuursleden oefenen binnen het omgekeerd gemengd
bestuursmodel het intern toezicht uit. Zij zien onder meer toe op de uitvoering van de taken door de
uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af over dit
toezicht aan het verantwoordingsorgaan.

Samenstelling en werkwijze verantwoordingsorgaan

In het verslagjaar is op 1 juli, na verkiezingen daarvoor, het huidige verantwoordingsorgaan geïnstalleerd.
Het aantal leden is teruggebracht van 16 naar 11. Zij hebben voorafgaand aan de installatie een door
het pensioenfonds georganiseerde Basiscursus pensioenen gevolgd.
Het verantwoordingsorgaan heeft een dagelijks bestuur bestaande uit drie leden en werkt met drie
commissies: Governance & Communicatie, Risicomanagement en Vermogensbeheer (tot 1 juli de commissies
Organisatie & Financiën, Juridische Zaken & Communicatie, en Vermogensbeheer). De commissies
bereiden oordelen en adviezen voor, die vervolgens door het plenaire verantwoordingsorgaan worden
behandeld en vastgesteld. De Operationele werkwijze Verantwoordingsorgaan is in november van het
verslagjaar geactualiseerd. Het jaarplan en de planning komen tot stand in overleg met het pensioenfonds.

Werkzaamheden

Het verantwoordingsorgaan is in het verslagjaar vijfmaal bijeen geweest, heeft tweemaal vergaderd met het
bestuur en eenmaal met de niet-uitvoerende bestuursleden. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden tussen
het dagelijks bestuur respectievelijk de commissies van het verantwoordingsorgaan en leden van het bestuur
naar aanleiding van adviesaanvragen, rapportages en over ondersteuning van het verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende adviesaanvragen behandeld:
−− Aangepast Communicatiebeleidsplan 2015-2017
−− Uitvoeringsovereenkomst Netto Pensioenregeling (NPR)
−− Collectieve waardeoverdracht NPR
−− Uitvoeringsovereenkomst overige aangesloten ondernemingen
In al deze gevallen heeft dat geleid tot een positief advies.
Het verantwoordingsorgaan heeft begin 2018 de volgende adviesaanvragen behandeld betreffende
eind 2017 voorgenomen besluiten:
−− Communicatiebeleidsplan 2018-2021, waarop positief is geadviseerd;
−− Beloningsbeleid met ingang van 1 januari 2018, waarop deels positief is geadviseerd en deels onthouding
van advies heeft plaatsgevonden. Redenen voor onthouding waren onvoldoende onderbouwing van
elementen uit het beleid en geen of onvoldoende inzicht in stukken en overwegingen die ten grondslag
lagen aan het voorgenomen besluit.
Naast de voorbereiding van de adviezen, hebben de respectievelijke commissies
−− zich bezig gehouden met de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan;
−− kwartaalverslagen van het verantwoordingsorgaan voor de website van het pensioenfonds gemaakt;
−− gesprekken gevoerd met leden van het bestuur inzake vermogensbeheer.
De commissie Vermogensbeheer ontvangt iedere maand een rapport over de ontwikkelingen op het
gebied van vermogen en verplichtingen. Tevens ontvangt zij ieder kwartaal een uitgebreide rapportage,
waarin het verloop van de portefeuilles en van de diverse dekkingsgraden toegelicht en besproken
worden. Zij vindt dat de rapportages en het toezicht daarop van goede kwaliteit zijn.
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Jaarlijks wordt door het pensioenfonds een fonds specifieke ALM-studie uitgevoerd, waarbij de
beleidsalternatieven worden doorgerekend. Vanuit de resultaten van deze studie stelt het bestuur
het beleggingsbeleid voor het komende jaar vast, inclusief de te hanteren bandbreedtes. Het
verantwoordingsorgaan heeft met name gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten van
deze studie.

Oordeel

Het verantwoordingsorgaan heeft zich een oordeel kunnen vormen aan de hand van het Jaarverslag
2017, de Rapportage intern toezicht 2017, het Verslag van het intern toezicht, een vergadering met de
niet-uitvoerende bestuursleden in april 2018, een vergadering met het bestuur in mei 2018 en overige
stukken en informatie. Het verantwoordingsorgaan waardeert de ontwikkeling in structuur en helderheid
die het ziet in voormelde jaarstukken.
In zijn verslag en oordeel over 2016 heeft het verantwoordingsorgaan de aanbeveling gedaan om
−− tot een duidelijker positionering van het fonds te komen binnen de trend naar meer verantwoord
beleggen.
Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat in het verslagjaar verdere stappen zijn gezet
met betrekking tot verantwoord beleggen en beoordeelt als positief dat de visie van het fonds is dat
zijn primaire doelstelling gebaat is bij verantwoord beleggen;
−− de door het intern toezicht gepresenteerde bevindingen ten aanzien van zijn toezichtthema’s vollediger
te verwoorden.
Het verantwoordingsorgaan ziet met genoegen dat die aanbeveling is opgevolgd.
Het verantwoordingsorgaan oordeelt positief over de in het verslagjaar en in april 2018 genomen besluiten
om te indexeren en dat er als gevolg hiervan geen achterstand meer is in indexatie.
Voorts complimenteert het verantwoordingsorgaan het bestuur met de wijze waarop met de Netto Pensioen
regeling uitvoering is gegeven aan het beleid om klaar te zijn voor de toekomst en aldus reeds ervaring
te hebben met het uitvoeren van een individuele pensioenregeling.
Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van de aanbevelingen van de niet-uitvoerende bestuurs
leden en de reactie en de voornemens van de uitvoerende bestuursleden naar aanleiding daarvan en
zal die mede volgen.
In de relatie tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden en het verantwoordingsorgaan
ervaart het verantwoordingsorgaan een positieve ontwikkeling naar open en constructief overleg, met
oog voor de onderscheiden rollen. In de daarover in de respectieve verslagen neergelegde intenties
voor 2018 gaat het verantwoordingsorgaan met genoegen mee.
Amsterdam, 15 mei 2018
Het verantwoordingsorgaan
Marina Bakker
Mieke Boersma
Christiaan Hertogh
Alexander van der Garden
Philip Meijer
Martijn Mensen
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Miranda Mion
Hans Moor
Hylkia Nas
Carla Perik
Annemieke Roest
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Reactie bestuur op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan
Het bestuur heeft met genoegen kennisgenomen van het oordeel van het verantwoordingsorgaan over
het verslagjaar 2017.
Na verkiezingen is op 1 juli 2017 een ten aanzien van omvang en samenstelling gewijzigd verantwoordings
orgaan van start gegaan. Het bestuur stelt vast dat het nieuwe verantwoordingsorgaan voortvarend is
begonnen aan de vervulling van zijn taak. Het bestuur waardeert de constructieve opstelling van het
verantwoordingsorgaan bij de behandeling van adviesaanvragen en het kritisch volgen van het bestuur.
Het doet het bestuur goed te constateren dat de informatievoorziening in de richting van het verantwoordings
orgaan steeds beter voldoet. Het bestuur hecht grote waarde aan een goede informatievoorziening met
het oog op de nagestreefde open communicatie met het verantwoordingsorgaan.
Over de adviesaanvraag met betrekking tot het beloningsbeleid merkt het verantwoordingsorgaan op dat
het deels positief heeft geadviseerd en het zich deels heeft onthouden van advies vanwege onvoldoende
onderbouwing van het beleid en onvolledige informatie. Over de reden voor het onthouden van advies
heeft overleg plaatsgevonden met het dagelijks bestuur van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur zal
waar mogelijk bij toekomstige adviesaanvragen rekening houden met hetgeen door het verantwoordings
orgaan is opgemerkt.
Het bestuur is content met het positieve oordeel van het verantwoordingsorgaan over het verslagjaar 2017
en ziet uit naar voortzetting van de goede samenwerking met het verantwoordingsorgaan in 2018.
Amsterdam, 15 mei 2018
Namens het bestuur
Hans van Horzen
Onafhankelijk Voorzitter

Mattijs Hooglander
Voorzitter Uitvoerend Bestuur a.i.
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Stichting

Profiel

Rechtsvorm en aangesloten ondernemingen

Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: het pensioenfonds of ABN AMRO
Pensioenfonds) voert de pensioenovereenkomsten uit die ABN AMRO Bank N.V. (of kortweg genoemd
de bank of ABN AMRO Bank) en een aantal (historisch) aan de bank gelieerde ondernemingen met hun
werknemers en ABN AMRO Pensioenfonds met zijn medewerkers hebben gesloten. Het pensioenfonds
heeft de stichting als rechtsvorm. Het bestuur is in zijn besluitvorming geheel onafhankelijk van de bank
en de overige aangesloten ondernemingen.
Op 1 januari 2017 is International Card Services B.V. (ICS). toegetreden tot het pensioenfonds. ICS is een
100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank. Door de toetreding is het aantal actieve deelnemers
met ca. 600 toegenomen.
Aan het eind van 2017 waren de volgende ondernemingen bij het pensioenfonds aangesloten:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

ABN AMRO Bank N.V.
ABN AMRO Lease N.V.
ABN AMRO Arbo Services B.V. (handelsnaam: Beter)
ABN AMRO Commercial Finance N.V.
ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V.
Geldservice Nederland B.V.
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
The Bank of New York Mellon SA/NV (Nederlands bijkantoor)
International Card Services B.V.

Eind 2017 bedroeg het aantal actieve deelnemers 18.151. Daarvan werkten 16.615 bij ABN AMRO Bank
en 1.536 bij één van de overige aangesloten ondernemingen. Eind 2016 bedroeg het aantal actieve
deelnemers 19.171, van wie 18.090 bij de bank en 1.081 bij één van de overige aangesloten onder
nemingen werkten.

Organisatie pensioenfonds

De organisatie van het pensioenfonds is ingericht volgens het omgekeerd gemengd bestuursmodel.
In het omgekeerd gemengd bestuursmodel is sprake van drie bestuursonderdelen met verschillende
taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur (bestaande uit NUB- en UB-leden) stelt het strategisch
beleid vast. De UB-leden voeren het vastgestelde beleid uit en de NUB-leden houden toezicht op het
beleid als geheel en op de uitvoering daarvan.
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Organisatiestructuur
Stichting Pensioenfonds
van de ABN AMRO Bank N.V.
Extern accountant

organisatie per 31 december 2017

Verantwoordingsorgaan

Profiel

Bestuur
Commissie van Beroep

Privacy
Officer

Compliance
Officer

Bestuurscommissies:
Onafhankelijk voorzitter
van het bestuur

Risicomanagement
en compliance

Niet-uitvoerende bestuursleden

- Communicatie
- Financiën en pensioenbeheer
- Juridische zaken
- Pension fund governance
- Risicomanagement
- Vermogensbeheer en
Balansmanagement

Uitvoerende bestuursleden
Voorzitter
uitvoerend bestuur

Waarmerkend actuaris

Externe partijen, bijv.:

HR

Secretariële, facilitaire en
personele ondersteuning

Extern accountant

Hoofd
vermogensbeheer*

Hoofd
pensioenbeheer

Hoofd
beleidsadvies*

Hoofd
support

Beleggingsstrategie
& onderzoek

Actuariaat

Beleid

IT

Monitoring
& implementatie

Pensioenadministratie

Communicatie

Finance
& control

- Vermogensbeheerders
- Custodian
- Providers van pensioenen uitkeringenadministratie
- Adviserend actuaris
- IT-dienstverleners
- Overige adviseurs

Servicedesk
Pensioenen
* De functies hoofd Vermogensbeheer, hoofd Pensioensbeheer en hoofd
Beleidsadvies worden uitgeoefend door een uitvoerend bestuurslid.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit NUB-leden en UB-leden. Er zijn negen NUB-leden, waaronder de onafhankelijk
voorzitter. Vier NUB-leden zijn voorgedragen door de raad van bestuur van ABN AMRO Bank. Dit zijn
de werkgeververtegenwoordigers. Eén zetel heeft de werkgever beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke
vakorganisaties. Twee NUB-leden zijn voorgedragen door de deelnemersgeleding van het verantwoordings
orgaan (werknemersvertegenwoordigers) en twee NUB-leden zijn voorgedragen door de pensioen
gerechtigdengeleding van het verantwoordingsorgaan (pensioengerechtigdenvertegenwoordigers).
In 2017 heeft het bestuur besloten het aantal UB-leden uit te breiden naar vier. De UB-leden worden
benoemd door de NUB-leden op basis van de profielschets en na het horen van de andere UB-leden.
De UB-leden zijn in dienst van het pensioenfonds.

Bestuurscommissies

Het bestuur heeft zes permanente bestuurscommissies ingesteld, te weten de bestuurscommissies
vermogensbeheer & balansmanagement, communicatie, financiën & pensioenbeheer, risicomanagement,
juridische zaken en pension fund governance. Deze bestuurscommissies adviseren over vraagstukken
m.b.t. het vaststellen van de strategische beleidskaders door het bestuur. In de bestuurscommissies
hebben één UB-lid en minimaal twee NUB-leden zitting.
Om voldoende scherpte te houden op het functioneren van de pensioenorganisatie en voeling te houden
met de externe omgeving is in elke bestuurscommissie tenminste één externe deskundige aangesteld.
Deze externe deskundigen adviseren onafhankelijk en vanuit hun eigen expertise.
Als het bestuur daartoe besluit, kunnen ad-hoc bestuurscommissies worden gevormd.
Naast deze bestuurscommissies is er een bestuurscommissie van beroep. Als een afgewezen bezwaarschrift
betrekking heeft op de uitvoering van het pensioenreglement, kan een aanspraak- of pensioengerechtigde
binnen zes weken na de beslissing schriftelijk in beroep gaan bij deze commissie. De commissie van
beroep bestaat uit twee NUB-leden en één externe deskundige.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of twee leden van het bestuur
dit nodig vinden. In 2017 heeft het bestuur negen keer vergaderd. Verder vergadert het bestuur tenminste
twee keer per jaar met het VO. In mei bespreekt het bestuur met het VO het oordeel van dit orgaan
over het functioneren van het bestuur. In december bespreekt het bestuur met het VO zijn toekomstige
strategische beleidsvoornemens.
De NUB-leden vergaderen tenminste drie keer per jaar. Tijdens één van deze vergaderingen leggen de
NUB-leden aan het VO verantwoording af over het intern toezicht. In 2017 hebben de NUB-leden vier
keer extra vergaderd.
In verband met hun operationele taken vergaderen de UB-leden maandelijks.

Besluitvorming

Tenzij de statuten anders bepalen, worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Daarbij
geldt dat er minimaal vijf NUB-leden aanwezig moeten zijn, waarvan tenminste twee werkgeververtegen
woordigers, één werknemersvertegenwoordiger en één pensioengerechtigdenvertegenwoordiger.
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Intern toezicht

De NUB-leden voeren het intern toezicht van het pensioenfonds uit. Zij houden toezicht op het bestuurs
beleid en de algemene gang van zaken van het pensioenfonds. Daarnaast zijn de NUB-leden belast
met het toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging. De NUB-leden
betrekken bij het uitvoeren van het intern toezicht onder andere de naleving van de Code Pensioenfondsen.
Hierbij gaat het vooral om het beoordelen van:

Specifiek besteden de NUB-leden aandacht aan de wijze waarop de UB-leden uitvoering geven aan
het door het bestuur vastgestelde strategisch beleid. Voor het uitvoeren van het intern toezicht stellen
de NUB-leden een toezichtsagenda op. Daarin is de aanpak beschreven en stellen zij vast welke
specifieke thema’s beoordeeld worden.
De verdere specifieke invulling van het intern toezicht en de resultaten daarvan staan verderop in het
jaarverslag in het ‘Verslag van het intern toezicht’.

Verantwoordingsorgaan
Na advies van het VO heeft het bestuur in 2016 besloten het aantal leden in het VO te verminderen. Sinds
1 juli 2017 bestaat het VO uit maximaal elf leden. Vier leden vertegenwoordigen de werknemers en vijf
leden de pensioengerechtigden. Twee leden vertegenwoordigen de werkgever. Op 1 juli 2017 liep de
zittingstermijn van het VO af. Daarom waren in het voorjaar van 2017 de verkiezingen van de
vertegenwoordigers van de werknemers en de pensioengerechtigden.

Taken

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het beleid is
uitgevoerd, terwijl de NUB-leden verantwoording afleggen aan het VO over hun toezichthoudende taak.
Het VO geeft zijn oordeel over het handelen van het bestuur en de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit
oordeel is verderop in het jaarverslag opgenomen. Daarnaast heeft het VO het recht advies uit te brengen
aan het bestuur over onderwerpen die in de Pensioenwet zijn vastgelegd. Tot slot heeft het VO een aantal
bindende adviesrechten. Deze staan in de statuten. Dit document staat op de website van het pensioenfonds.
Bij zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur gemotiveerd afwijken van het bindend advies.

Uitvoeringsorganisatie
Het pensioenfonds voert de pensioenregeling in eigen beheer uit. De uitvoeringsorganisatie verzorgt de
uitvoering en ondersteunt en adviseert het bestuur. Om als organisatie flexibel en snel te kunnen reageren
op ontwikkelingen van buitenaf heeft het bestuur in het derde kwartaal van 2017 besloten de organisatie
anders in te richten. Naast vermogensbeheer en beleidsadvies (communicatie en juridische zaken)
wordt pensioenbeheer (pensioenadministratie en actuariaat) als kerndiscipline aangemerkt. Om die
reden is besloten het aantal UB-leden uit te breiden van drie naar vier leden. Verder worden enkele
afdelingen samengevoegd en vervalt een managementlaag. Als gevolg van de organisatiewijziging
vervallen vier arbeidsplaatsen.
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−− Beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de “checks and balances” binnen het fonds.
−− De wijze waarop het fonds wordt aangestuurd.
−− De wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de (middel-)lange termijn.
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Overige partijen betrokken bij de uitvoering
Het pensioenfonds besteedt werkzaamheden uit aan derden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
uitbestede werkzaamheden en handelt daarbij in overeenstemming met het Besluit uitvoering Pensioenwet
en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (verder genoemd Uitvoeringsbesluit Pensioenwet). De
uitvoering van het beleggingsbeleid is opgedragen aan verschillende vermogensbeheerders. Met deze
vermogensbeheerders zijn vermogensbeheerovereenkomsten gesloten waarin onder meer beleggings
richtlijnen zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn in lijn met het door het bestuur vastgestelde strategische
beleggingsbeleid.
Met behulp van een risicomanagementsysteem controleert de uitvoeringsorganisatie of de vermogens
beheerders binnen hun mandaat handelen. Een externe, onafhankelijke partij verzorgt de beleggings
rapportage, waaronder de resultaat- en attributiemeting.
Een extern adviseur adviseert ten aanzien van het stembeleid. De uitvoering van het vastgestelde
stembeleid is opgedragen aan een andere externe partij. Het pensioenfonds geeft elk kwartaal op
de website informatie over het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen.
De administratie en de bewaring van de effecten van het pensioenfonds is opgedragen aan de custodian
van het pensioenfonds. De verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een custodycontract en een service level agreement.
Daarnaast zijn externe partijen betrokken bij de pensioenadministratie, de uitbetaling van de pensioenen
en bij de inrichting van de ICT.

Actuaris en accountant

Het bestuur benoemt de waarmerkend actuaris en de onafhankelijk accountant voor een periode van
vijf jaar. In 2015 is Sprenkels en Verschuren B.V. aangesteld als waarmerkend actuaris en in 2016 is
Deloitte Accountants B.V. aangesteld als onafhankelijk accountant. De verklaring van de waarmerkend
actuaris respectievelijk van de onafhankelijk accountant staan verderop in het verslag.
In overeenstemming met het uitbestedingsbeleid heeft in 2017 een selectietraject plaatsgevonden voor
de adviserend actuaris. Na afloop van het traject is besloten om Triple A voor onbepaalde tijd aan te
stellen als adviserend actuaris.

Toezichthouders
De belangrijkste toezichthouders voor het pensioenfonds zijn De Nederlandsche Bank (DNB), waar het
prudentieel en materieel toezicht berust, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar het gedragstoezicht
berust en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Prudentieel en materieel toezicht

Prudentieel toezicht is het toezicht gericht op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van
pensioenfondsen en op het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de sector van pensioenfondsen.
Het materieel toezicht is gericht op alle normen in de wet die geen onderdeel uitmaken van het gedrags
toezicht of het prudentieel toezicht. DNB heeft bijzondere bevoegdheden voor onder meer het toetsen
op geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en medebeleidsbepalers van pensioenfondsen,
collectieve waardeoverdracht, de financiële opzet van pensioenfondsen en toezicht op externe accountants
en waarmerkend actuarissen. De externe accountant geeft een verklaring over de getrouwheid van
de jaarrekening. De waarmerkend actuaris stelt een certificeringsrapport op waarin zijn verklaring is
opgenomen. Zowel de accountant als de waarmerkend actuaris moet aan DNB inzicht bieden in zijn
controlewerkzaamheden en overige inlichtingen verstrekken die DNB redelijkerwijs nodig acht.
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Gedragstoezicht

Gedragstoezicht is het toezicht gericht op de naleving van de normen voor voorlichting aan deelnemers,
gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden door pensioenuitvoerders. De AFM
ziet ook toe op de naleving van normen voor het tegengaan van misbruik van voorwetenschap en het
tegengaan van belangenconflicten over transacties in financiële instrumenten. Dit laatste toezicht wordt
ook wel effectentypisch gedragstoezicht genoemd.
De AFM en DNB zijn beide belast met het integriteitstoezicht op financiële ondernemingen en pensioen
fondsen. Dit toezicht richt zich op de betrouwbaarheid van bestuurders van financiële ondernemingen
en pensioenfondsen en op de normen van integere bedrijfsvoering. DNB is in dit kader toezichthouder
van het pensioenfonds.

Toezicht op gegevensbescherming

Naast DNB en AFM heeft het pensioenfonds met nog een toezichthouder te maken. De AP houdt toezicht
op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van de persoonsgegevens. Meer hierover staat
in het hoofdstuk Bestuursaangelegenheden in de paragraaf Compliance.

Toezicht 2017

In 2017 hebben de toezichthouders aan het pensioenfonds geen boetes, dwangsommen of aanwijzingen
opgelegd, als bedoeld in de Pensioenwet. Het bestuur is ook niet bekend met een of ander feit dat aanleiding
kan geven tot het opleggen van een boete of dwangsom.
Onderzoeken
In 2017 heeft DNB vijf onderzoeken bij het pensioenfonds uitgevoerd:
• Strategische risico’s en verandervermogen
DNB heeft bij grote pensioenfondsen via een nulmeting de strategische risico’s en het verandervermogen
onderzocht. DNB heeft daarbij het strategisch risico van het pensioenfonds in kaart gebracht op basis
van tien indicatoren. Op basis van dit onderzoek schat DNB het strategische risico van het pensioenfonds
in als zeer laag (1 op een schaal van 1-4).
• EMIR-zelfevaluatie
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is wetgeving om de handel in Over The Counter
(OTC) derivaten transparanter en veiliger te maken. Dit betekent onder andere een rapportageplicht,
onderpanduitwisseling en dagelijkse waardering van derivaten. Pensioenfondsen hebben tijdelijk
vrijstelling om hieraan te voldoen. Het pensioenfonds neemt maatregelen om aan de wetgeving te
voldoen. In 2017 heeft DNB een tweede zelfevaluatie gevraagd met betrekking tot de status van de
implementatie door het pensioenfonds. Er vindt geen individuele terugkoppeling plaats naar aanleiding
van dit onderzoek. DNB heeft in januari 2018 gepubliceerd dat pensioenfondsen zich goed voorbereiden
op de gevolgen van EMIR.
• Uitvraag niet-financiële risico’s
DNB heeft een sectorbrede uitvraag gedaan over de niet-financiële risico’s. Dit onderzoek richtte zich
op onder andere integriteits-, operationele en IT-risico’s. DNB wil inzicht krijgen in deze risico’s en de
beheersing ervan bij het pensioenfonds. Daarnaast kijkt DNB naar de invloed van het bedrijfsmodel en
governance, gedrag en cultuur op het risicoprofiel van het pensioenfonds. De uitkomst van dit onderzoek
is nog niet bekend.
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• Uitbesteding door pensioenfondsen
DNB heeft dit onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de belangrijke uitbestedingen,
de concentraties in uitbestedingsrelaties en de mate van beheersing van uitbestedingsrisico’s bij
pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. De uitkomst van dit onderzoek is nog niet bekend.
• Klimaatverandering en energietransitie
Dit is een sectorbreed verkennend onderzoek naar de impact van klimaatverandering en de energie
transitie op de financiële sector. DNB wil daarmee beter in kaart brengen wat de risico’s zijn, wat de
impact is op strategieën of bedrijfsmodellen en hoe financiële instellingen met deze onderwerpen
omgaan. DNB geeft aan de uitkomsten van dit onderzoek in het toezicht mee te nemen.
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Balans per 31 december 2017

(in duizenden euro’s, na bestemming van het saldo baten en lasten)
Activa
Beleggingen
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

Toelichting

31-12-2016

5.1
89.223
7.883.867
17.092.309
1.577.803
88.893

Totaal beleggingen

Jaarrekening 2017

31-12-2017

97.615
8.865.342
15.062.134
1.937.172
294.747
26.732.094

26.257.010

Herverzekeringsdeel
technische voorzieningen

5.2

26.092

28.631

Vorderingen en overlopende activa

5.3

50.075

32.402

5.821

5.662

26.814.083

26.323.705

Liquide middelen

Passiva

Toelichting

31-12-2017

31-12-2016

Algemene reserve

5.5

6.192.365

5.545.113

Technische voorzieningen

5.7

20.299.449

20.632.424

Schulden en overlopende passiva

5.8

322.269

146.168

26.814.083

26.323.705
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Staat van baten en lasten over 2017
(in duizenden euro’s)
Baten
Premiebijdragen
Directe beleggingsresultaten
Indirecte beleggingsresultaten
Overige baten

Lasten

2017

5.9
5.10.1
5.10.2
5.11

Toelichting

381.306
635.562
-132.596
3.091

354.018
588.501
2.291.410
2.894

887.363

3.236.823

2017

5.12
5.13

Mutatie voorziening
pensioenverplichtingen

2016

2016
559.081
13.097

532.336
11.575

240.987
339.749
-45.670

217.392
112.214
-11.574

-558.117
-271.480

-532.719
1.768.877

2.431
-2.015
-38.860

9.462
-231.512
-43.817

-332.975

1.288.323

Mutatie herverzekeringsdeel
technische voorzieningen
Saldo overdrachten van rechten

5.14
5.15

2.539
-1.690

2.442
-9.963

Overige lasten

5.16

57

10

240.109

1.824.723

647.252

1.412.100

Algemene reserve

647.252

1.412.100

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

647.252

1.412.100

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
BESTEMMING VAN HET SALDO
VAN BATEN EN LASTEN
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Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen
en pensioenuitkeringskosten
Wijziging marktrente
Wijziging uit hoofde van overdracht
van rechten
Wijziging actuariële grondslagen
Overige mutatie voorziening

Toelichting

Kasstroomoverzicht over 2017
(in duizenden euro’s)
Activa

Jaarrekening 2017

KASSTROMEN UIT
PENSIOENUITVOERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen premies
Ontvangen waardeoverdrachten
Ontvangen uitkeringen herverzekeringen
Overige kasstromen
Betaalde pensioenuitkeringen
Betaalde waardeoverdrachten
Betaalde premies herverzekeringen
Pensioenuitvoeringskosten

2017

2016

381.507
5.239
2.530
2.412
-558.951
-3.852
-1
-8.338

Totaal kasstromen uit
pensioenuitvoeringsactiviteiten

352.272
14.250
2.693
1.424
-532.309
-4.122
-2
-10.603

-179.454

-176.397

KASSTROMEN UIT
BELEGGINGSACTIVITEITEN
Verkopen en aflossingen van beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Indirecte beleggingsopbrengst liquiditeiten
Aankopen beleggingen

19.266.419
635.562
-8.533
-19.779.635

14.519.076
580.771
2.823
-14.806.401

Totaal kasstromen uit
beleggingsactiviteiten

113.813

296.269

SALDO MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

-65.641

119.872
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Liquide middelen over 2017
(in duizenden euro’s)

2017
Depotbank
Balanswaarde 1 januari
Mutatie

154.692
-65.800

Balanswaarde 31 december
Overige
Balanswaarde 1 januari
Mutatie

2016

35.202
119.490
88.892

5.662
159

5.280
382
5.821

5.662

Totaal
Mutatie ten opzichte van voorgaand jaar

-65.641

119.872

De post depotbank is het liquide saldo dat ultimo boekjaar bij The Bank of New York Mellon SA/NV
(Amsterdam bijkantoor) in bewaring staat. Dit saldo is verantwoord onder de post (5.1) Overige beleggingen.
Van de overige liquide middelen staat € 5.776 ter vrije beschikking van het pensioenfonds.
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Balanswaarde 31 december

154.692

Toelichting op de jaarrekening 2017
1. Inleiding
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: het pensioenfonds of ABN AMRO
Pensioenfonds) voert de pensioenovereenkomsten uit die ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank of
ABN AMRO Bank) en een aantal (historisch) aan de bank gelieerde ondernemingen met hun werknemers
alsook ABN AMRO Pensioenfonds met zijn medewerkers hebben gesloten. Het pensioenfonds heeft de
stichting als rechtsvorm en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 4120281. Het pensioen
fonds is gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoogoorddreef 7 (1101 BA) te Amsterdam.

Jaarrekening 2017

Het bestuur is in zijn besluitvorming geheel onafhankelijk van de bank en de overige aangesloten
ondernemingen.
Aan het einde van 2017 waren de volgende ondernemingen bij het pensioenfonds aangesloten:
−− ABN AMRO Bank N.V.
−− ABN AMRO Lease N.V.
−− ABN AMRO Arbo Services B.V. (handelsnaam: Beter)
−− ABN AMRO Commercial Finance N.V.
−− ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V.
−− Geldservice Nederland B.V.
−− Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
−− The Bank of New York Mellon SA/NV (Nederlands bijkantoor)
−− International Card Services B.V.
Het doel van het pensioenfonds is om de pensioenen in overeenstemming met de statuten en het
pensioenreglement van ABN AMRO Pensioenfonds toe te kennen en uit te keren.

2. Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zoals deze zijn gepubliceerd
in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de jaarverslag
legging, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De opzet van de balans en de staat
van baten en lasten zijn conform de indeling uit ‘Richtlijn 610 Pensioenfondsen’.

3. Algemene grondslagen
3.1 Algemeen
De in de staat van baten en lasten opgenomen resultaten, zoals de beleggingen en de technische
voorzieningen, zijn in belangrijke mate bepaald door de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen.
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
3.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.
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3.3 Schattingen en veronderstellingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
het pensioenfonds zich op verschillende manieren een oordeel en maakt het schattingen, die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
In 2017 hebben de volgende schattingswijzigingen plaatsgevonden:
Voor arbeidsongeschikte deelnemers is een voorziening getroffen ter grootte van de contante waarde
van de toekomstige pensioenopbouw ad. € 6,9 miljoen. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige
AOW-leeftijd. Aan het einde van het boekjaar is de verwachte AOW-leeftijd afgenomen. Hierdoor namen
de technische voorzieningen af met € 2,0 miljoen. Ten opzichte van boekjaar 2016 nam het totaal van
de technische voorzieningen toe met € 4,9 miljoen.

Een verplichting wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
ten koste gaat van het pensioenfonds en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Waardestijgingen en waardedalingen van een actiefpost (zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten)
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden als baten respectievelijk als lasten in
de staat van baten en lasten opgenomen.
Waardestijgingen en waardedalingen van een passiefpost waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld, worden als lasten respectievelijk als baten in de staat van baten en lasten opgenomen.
3.5 Vreemde valuta
Functionele valuta
De euro is de functionele valuta en presentatievaluta van het pensioenfonds. De jaarrekening is daarom
opgesteld in euro’s.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta in de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
de transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers
op de balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste
of ten laste van de staat van baten en lasten.
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3.4 Opname van actief, verplichting, bate of last
Een actiefpost wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen het pensioenfonds toekomen en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

4. Specifieke grondslagen
Waardering activa en passiva

Jaarrekening 2017

4.1 Beleggingen
De beleggingen van het pensioenfonds worden op de balans onderscheiden in vastgoedbeleggingen,
aandelen, vastrentende waarden, derivaten, hypotheken en overige beleggingen.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten, waarde
stijgingen of beide te realiseren. Het pensioenfonds belegt niet direct in vastgoed, maar alleen in vastgoed
fondsen. Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde van nietbeursgenoteerde vastgoedbeleggingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft
in het eigen vermogen van de niet-beursgenoteerde vastgoedbelegging op de balansdatum.
Vastgoedbeleggingen in beursgenoteerde aandelen worden onder aandelen gepresenteerd.
Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde.
Dat is de beurswaarde op de balansdatum.
Vastrentende waarden
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op
marktwaarde. Dat is de beurswaarde op de balansdatum.
De vastrentende waarden en deposito’s met een resterende looptijd van langer dan een jaar worden
verantwoord inclusief lopende intrest.
De waardering van catastrofe obligaties wordt bepaald op basis van prijsopgaven van onafhankelijke brokers.
Het pensioenfonds belegt in twee portefeuilles van Nederlandse hypotheken van particuliere huiseigenaren.
Deze hypotheken zijn afgesloten door gespecialiseerde hypotheekverstrekkers en zijn gestructureerd in
een FGR-structuur (Fonds voor Gemene Rekening).
De hypothekenfondsen worden door de twee vermogensbeheerders gewaardeerd op marktwaarde. De
marktwaarde van de hypothekenportefeuilles is gebaseerd op de contante waarde van de verwachte
toekomstige kasstromen als gevolg van rentebetalingen, reguliere aflossingen en vervroegde aflossingen.
De verwachte toekomstige kasstromen worden hierbij aangepast voor mogelijke verliezen als gevolg
van wanbetaling van hypotheeknemers.
Derivaten
Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen marktwaarde. De marktwaarde voor derivaten
wordt bepaald door de relevante marktnotering. Als er geen marktnotering beschikbaar is, wordt de waarde
bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.
De derivaten zijn onderverdeeld in valutaderivaten, swaps en futures. Onder swaps vallen de renteswaps,
total return swaps en inflatieswaps. Onder futures vallen currency futures, equity futures en future contracts
traded. Als een derivatenpositie negatief is, wordt het bedrag onder de schulden verantwoord.
Derivaten worden in de jaarrekening gewaardeerd conform een disconteringsvoet waarbij de overnight
indexed swap (OIS) wordt gehanteerd.
Overige beleggingen
Onder overige beleggingen worden de liquide middelen beschikbaar voor beleggingen en het saldo liquide
middelen op de depotbank verantwoord. De overige beleggingen worden tegen marktwaarde gewaardeerd.

76

4.2 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Voor de berekening van de waarde van het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen (de
zogenaamde gecedeerde polissen) worden dezelfde grondslagen gehanteerd als die van de technische
voorzieningen. Gecedeerde polissen betreffen uitsluitend in het verleden aan het pensioenfonds gecedeerde
individuele en collectieve pensioenregelingen. In het verleden zijn door overnames van de bank medewerkers
toegetreden tot het pensioenfonds. Bij toetreding zijn er pensioenrechten toegekend. Hiertegenover stond
dat de bestaande pensioenrechten van de toegetreden medewerkers aan het pensioenfonds zijn gecedeerd.
De gecedeerde polissen zijn in het verleden afgesloten bij verschillende pensioenverzekeraars. Deze
post betreft dus aanspraken op toekomstige pensioenuitkeringen.
4.3 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
gewoonlijk de nominale waarde. Hierbij wordt voor zover nodig met het risico van oninbaarheid rekening
gehouden met een voorziening.

4.5 Algemene Reserve
De algemene reserve wordt als saldo bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle andere posten in
de balans zijn opgenomen.
4.6 Bestemming van het saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten wordt conform artikel 146 lid 1 Pensioenwet toegevoegd aan de algemene
reserve.
4.7 Technische voorzieningen
De technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds en de overige technische voorzieningen
worden gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op basis van
de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op
balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen.
De onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken.
De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de marktrente, waarvoor de rentetermijnstructuur,
die De Nederlandsche Bank publiceert, wordt gebruikt. Daarbij wordt voor de looptijden vanaf 21 jaar
de ultimate forward rate methodiek, die De Nederlandsche Bank publiceert, gebruikt.
Bij de berekening van de technische voorzieningen is uitgegaan van de op balansdatum reeds ingegane
pensioenrechten en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven pensioenaanspraken. Jaarlijks
besluit het bestuur of over de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten een indexatie wordt verleend.
Alle per balansdatum bestaande indexatiebesluiten (en ook voor indexatiebesluiten na balansdatum voor
zover sprake is van ex-antecondities) zijn in de technische voorzieningen begrepen. Er wordt geen rekening
gehouden met toekomstige salaris- of prijsontwikkelingen.
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening gehouden met de voorzienbare trend
in overlevingskansen.
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4.4 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn de kas- en banktegoeden opgenomen die onmiddellijk opeisbaar zijn of die
een looptijd hebben van korter dan twaalf maanden. De tegoeden in verband met beleggingstransacties
staan onder de overige beleggingen. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder de kortlopende schulden als schulden aan kredietinstellingen. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bij de bepaling van de technische voorzieningen zijn onderstaande uitgangspunten van belang:
−− Rekenrente
De gehanteerde marktrente die gebaseerd is op de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door
De Nederlandsche Bank.
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−− Sterfte
De technische voorzieningen zijn gebaseerd op de in 2016 door het Actuarieel Genootschap (AG)
uitgebrachte Prognosetafel 2016. Deze overlevingstafel wordt gecorrigeerd op basis van fonds
specifieke ervaringscijfers.
−− Opslag voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten
Het pensioenfonds berekent jaarlijks de kostenvoorziening op basis van de geraamde administratiekosten
(alle uitvoeringskosten m.u.v. kosten vermogensbeheer) voor het betreffende boekjaar, zoals die nodig
zijn bij een gesloten pensioenfonds (zonder actieve opbouw). Bij de berekening van de verwachte
indexatie wordt rekening gehouden met de koopkrachtambitie van het pensioenfonds (95% koopkracht).
Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het pensioenfonds minimaal de eerste 20 jaar na
premievrijwording de pensioenadministratie zelf uitvoert. Daarna dragen we de pensioenadministratie
over naar een externe partij als de contante waarde van de toekomstige administratiekosten 2,5%
of meer van de technische voorzieningen bedragen.
−− Leeftijdsvaststelling
Leeftijden en duren worden in maanden nauwkeurig vastgesteld.
−− Partnerschap
Voor (gewezen) deelnemers wordt het onbepaalde partnersysteem gehanteerd, uitgaande van de
volgende partnerfrequenties:
Man:		
-- Leeftijd 22 (en lager)
:0
-- Leeftijd 40 tot 61
: 0,9
-- Vanaf leeftijd 62
:1
(interpolatie tussen leeftijd 22 en 40 jaar en tussen 61 en 62 jaar).
Vrouw:
-- Leeftijd 20 (en lager)
:0
-- Leeftijd 35
: 0,75
-- Leeftijd 48
: 0,8
-- Leeftijd 61
: 0,68
-- Leeftijd 62
:1
(interpolatie tussen leeftijd 20 en 35 jaar, tussen 35 en 48 jaar, tussen 48 en 61 jaar en tussen
61 en 62 jaar).
Verondersteld wordt dat als de man hoofdverzekerde is, de partner drie jaar jonger is. Als de vrouw
hoofdverzekerde is, wordt de partner twee jaar ouder verondersteld.
−− Wezen
Voor de berekening van de technische voorziening van het latent wezenpensioen wordt een tarief
gehanteerd gelijk aan 2,5% van het tarief voor het latent partnerpensioen. Voor gepensioneerden
wordt geen voorziening aangehouden voor latent wezenpensioen.
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−− Arbeidsongeschiktheid
Voor arbeidsongeschikte deelnemers wordt een voorziening getroffen die gelijk is aan de contante
waarde van de toekomstige pensioenopbouw waarvoor vrijstelling is verleend.
−− Actuariële omzettingen
Omzettingen van pensioenaanspraken (bijvoorbeeld uitruil en vervroeging) vinden plaats op basis
van geslachtsonafhankelijke factoren als opgenomen in een bijlage bij het pensioenreglement. Het
pensioenfonds stelt de ruilvoeten jaarlijks opnieuw vast. De in enig jaar geldige factoren worden
bepaald met de actuariële economische grondslagen die ultimo het tweede daaraan voorafgaande
jaar gehanteerd werden. Hierbij wordt collectieve actuariële gelijkwaardigheid in acht genomen.
−− Uitkeringen
Verondersteld wordt dat de pensioenuitkeringen vooraf per maand plaatsvinden.

4.8 Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen hun reële waarde, gewoonlijk de
nominale waarde. De waardering van negatieve derivaten wordt toegelicht in paragraaf 4.1 Derivaten.

Specifieke grondslagen voor resultaatbepaling
4.9 Premiebijdragen
De pensioenpremie wordt maandelijks betaald. De premiesystematiek is overeenkomstig de uitvoerings
overeenkomst die bij de invoering van de CDC-regeling op 12 juni 2014 is overeengekomen. De premie
systematiek is voor een periode van 5 jaar (2014-2019) vastgesteld. De CDC-premie bestaat uit:
a. de kosten van inkoop van pensioenrechten, waaronder een risicopremie voor premievrijstelling
wegens arbeidsongeschiktheid;
b. een solvabiliteitsopslag;
c. een forfaitaire vergoeding voor de administratiekosten;
d. een risico-opslag;
e. een additionele bijdrage aan de uitvoeringskosten.
Daarbij is als voorwaarde opgenomen dat de som van de onderdelen a) tot en met d) nooit meer
bedraagt dan 35% van de som van alle pensioengevende salarissen.
4.10 Beleggingsresultaten
4.10.1 Directe beleggingsresultaten
Onder directe beleggingsresultaten worden rentebaten en -lasten, dividenden en soortgelijke resultaten
begrepen. Dividenden worden verantwoord op moment van betaalbaarstelling. Directe beleggingsresultaten
zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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−− Ziekenvoorziening
Voor actieve deelnemers wordt een voorziening aangehouden voor het risico dat de per balansdatum
zieke werknemers binnen twee jaar arbeidsongeschikt worden. De voorziening bestaat uit pensioen
inkoop in het verslagjaar en in het daaraan voorafgaande jaar, vermenigvuldigd met de kans op arbeids
ongeschiktheid in de afzonderlijke jaren. Deze kansen (zogenoemde ziekenopslagpercentages)
worden jaarlijks vastgesteld op basis van de landelijke instroompercentages WIA van de afgelopen
drie jaar, gecorrigeerd voor de deelnemers van het Pensioenfonds. In het verslagjaar was het
ziekenopslagpercentage: 2,5% (2016: 3,0%)

4.10.2 Indirecte beleggingsresultaten
Onder indirecte beleggingsresultaten worden de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
en valutaresultaten begrepen. In de jaarrekening wordt hiertussen geen onderscheid gemaakt. Alle
waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsresultaten
in de staat van baten en lasten opgenomen. Indirecte beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Kosten vermogensbeheer
Onder kosten vermogensbeheer worden de kosten van externe vermogensbeheerders, custodian en de
externe beheers- en rapportagekosten verstaan. De kosten vermogensbeheer worden in mindering op
de directe beleggingsresultaten gebracht.
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Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn de aan de opbrengst gerelateerde transactiekosten,
provisies, valutaverschillen en dergelijke verrekend.
4.11 Overige baten
Overige baten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
4.12 Pensioenuitkeringen
Dit betreft de som van de daadwerkelijke uitkeringen aan pensioengerechtigden en de afkoop van
pensioenen. De pensioenuitkeringen zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
4.13 Pensioenuitvoeringskosten
Alle kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
4.14 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
Pensioenopbouw
Bij de pensioenopbouw zijn de pensioenaanspraken en -rechten over het boekjaar gewaardeerd op het
niveau dat zij op balansdatum hebben.
Indexatie en overige toeslagen
In het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat op de pensioenaanspraken
en pensioenrechten onder bepaalde voorwaarden op 1 april van ieder jaar een indexatie wordt verleend
van maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) van januari tot januari.
Rentetoevoeging
De rentetoevoeging voor de technische voorzieningen volgt uit de nominale rentetermijnstructuur van
De Nederlandsche Bank ultimo het voorafgaande boekjaar. De te hanteren rentevoet is de eenjaarsrente.
Voor het verslagjaar 2017 is de eenjaarsrente uit de rentetermijnstructuur van ultimo 2016 gebruikt, te
weten -0,217%. In boekjaar 2016 is -0,06% gehanteerd.
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitkeringen. Deze post
betreft de vrijval voor de financiering van de uitkeringen van het verslagjaar.
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Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herberekend door
de rentetermijnstructuur toe te passen die De Nederlandsche Bank heeft voorgeschreven. Het effect
van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten is de wijziging van de technische voorziening als gevolg
van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten.
Wijziging actuariële grondslagen
De technische voorzieningen wijzigen als de actuariële grondslagen wijzigen. Dat vindt in de regel
eens in de twee jaar plaats na oplevering van een nieuwe overlevingstafel door het AG en de daarmee
samenhangende aanpassing van de ervaringssterfte. Daarnaast kan het bestuur besluiten tot aanpassing
van overige actuariële grondslagen. In 2017 zijn de grondslagen niet gewijzigd.

4.16 Overige lasten
Overige lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
4.17 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is volgens de directe methode opgesteld. Hierbij worden alle ontvangsten en
uitgaven als kasstroom vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioen
activiteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
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4.15 Saldo overdrachten van rechten
Het saldo overdracht van rechten is het bedrag dat het pensioenfonds als gevolg van waardeoverdracht
overmaakt aan dan wel ontvangt van andere pensioenuitvoerders.

5. Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

5. Toelichting op de balans en op de Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans
(in duizenden euro’s)
5.1 Beleggingen
5.1.1. Beleggingen voor risico pensioenfonds
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Stand per 1 januari 2016
Aankopen
Verkopen
Overige mutaties
Waardeontwikkeling

198.301
-99.244
-1.442

7.508.661
1.582.459
-1.088.369
862.591

13.068.948
12.192.986
-10.594.034
5.780
388.454

2.417.302
242.564
-1.847.751
1.023.692

253.568
789.001
-882.606
116.669
18.115

23.446.780
14.807.010
-14.512.004
122.449
2.291.410

Stand per 31 december 2016
Aankopen
Verkopen
Overige mutaties
Waardeontwikkeling

97.615
-8.018
-374

8.865.342
3.668.560
-5.014.517
364.482

15.062.134
15.143.523
-12.629.724
-483.624

1.835.807
407.863
-678.664
-20.995

294.747
559.689
-935.496
162.036
7.917

26.155.645
19.779.636
-19.266.419
162.036
-132.596

Stand per 31 december 2017

89.223

7.883.867

17.092.309

1.544.010

88.893

26.698.302

De balans per 31 december 2017 komt voor wat betreft de derivaten niet overeen met de stand per
31 december 2017 van bovenstaand beleggingsoverzicht. Het verloopoverzicht van de derivaten is hier
verantwoord inclusief de negatieve derivaten die verantwoord zijn in de balans onder de overige schulden.
De overige mutaties bij de overige beleggingen bestaan uit lopende rente en dividenden, en de mutatie
in de liquide middelen onder extern beheer voor beleggingen.
5.1.2. Aandelen
31 december 2017

31 december 2016

Beursgenoteerde aandelen

7.883.867

8.865.342

Totaal aandelen

7.883.867

8.865.342

Het pensioenfonds heeft geen aandelen uitgeleend.
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5.1.3. Vastrentende waarden
31 december 2017

31 december 2016

Obligaties
Kortlopende vorderingen op banken

16.555.768
536.541

14.432.837
629.296

Totaal vastrentende waarden

17.092.309

15.062.134

Het pensioenfonds heeft geen vastrentende waarden uitgeleend. Voor verdere toelichting op de
hypotheken zie paragraaf 4.1 Beleggingen.
5.1.4. Derivaten
31 december 2016

Bond- en valutaderivaten
Swaps

79.239
1.498.564

1.937.172

Totaal derivaten

1.577.803

1.937.172

Op grond van richtlijn 610.206 van de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaglegging’ worden onder derivaten
begrepen alle derivatencontracten die het pensioenfonds heeft afgesloten om risico’s af te dekken en
overige derivaten die dienen als belegging. Positieve posities uit hoofde van derivatencontracten worden
opgenomen onder de beleggingen. Als een derivatenpositie negatief is, moet het bedrag onder de overige
schulden worden verantwoord. Het tegenpartijrisico in swaps wordt gemitigeerd door een dagelijks
onderpandbeheerproces. Dit houdt in dat tegenpartijen waarop het pensioenfonds een vordering
heeft, onderpand moeten verstrekken. Onderpandbeheer vindt plaats op dagelijkse basis en met lage
drempelwaarden. Het onderpand wordt in liquide middelen ontvangen en bedraagt in 2017 € 1,6 miljard
(2016: € 1,9 miljard).
Voor verdere toelichting op het onderpandbeheer zie paragraaf 7.2.4 Kredietrisico. Voor verdere
toelichting op de derivaten zie paragraaf 7.3.2 Specifieke financiële instrumenten (derivaten).
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31 december 2017

5.1.5. Overige beleggingen
31 december 2017

31 december 2016

Liquide middelen beschikbaar
voor beleggingen
Depotbank

88.893

140.055
154.692

Totaal overige beleggingen

88.893

294.747

Jaarrekening 2017

De liquide middelen beschikbaar voor beleggingen zijn naar hun aard een post waarin tijdelijk grote
fluctuaties kunnen voorkomen. De depotbank betreft het saldo ultimo boekjaar bij The Bank of New York
Mellon SA/NV (Amsterdam bijkantoor) (zie ook de toelichting op de liquide middelen).
Per ultimo 2017 heeft het pensioenfonds een belang van € 35,8 miljoen (2016: € 39,7 miljoen) in de bij
het pensioenfonds aangesloten ondernemingen.
5.1.6		 Methodiek bepaling marktwaarde
Directe markt
noteringen

Afgeleide markt
noteringen

Waarderings
modellen

Totaal

Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

7.883.867
16.813.914
3.562
88.893

1.540.447
-

89.223
278.395
-

89.223
7.883.867
17.092.309
1.544.010
88.893

Totaal 31 december 2017

24.790.237

1.540.447

367.618

26.698.302

Directe markt
noteringen

Afgeleide markt
noteringen

Waarderings
modellen

Totaal

Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

8.865.342
14.701.233
294.747

1.835.807
-

97.615
360.901
-

97.615
8.865.342
15.062.134
1.835.807
294.747

Totaal 31 december 2016

23.861.322

1.835.807

458.516

26.155.645

Bij de waardering van de beleggingen van het pensioenfonds kan voor het grootste deel gebruik worden
gemaakt van marktnoteringen. Bovenstaand overzicht is inclusief de negatieve derivaten die verantwoord
zijn in de balans onder de overige schulden.
Opgemerkt wordt dat schattingen naar hun aard subjectief zijn en dat de geschatte waarden van financiële
instrumenten dus 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. Schatting van waarden als directe en afgeleide markt
noteringen ontbreken.
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De waardering van de vastgoedbeleggingen is gebaseerd op de waardering van de gecontroleerde
jaarrekeningen van de vastgoedfondsen. Het bedrag aan vastrentende waarden dat is verantwoord
onder de waarderingsmodellen wordt bepaald op basis van prijsopgaven van een onafhankelijke bron.
5.2 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
2017

2016

Mutatie

28.631
-2.539

31.073
-2.442

Balanswaarde 31 december

26.092

28.631

Balanswaarde 1 januari

5.3 Vorderingen en overlopende activa
2017

2016

Te vorderen aangesloten ondernemingen
Te vorderen dividenden en dividendbelasting
Overige vorderingen beleggingen
Te vorderen op deelnemers
Overige

288
37.381
12.045
60
301

164
30.252
1.397
18
571

Balanswaarde 31 december

50.075

32.402

2017

2016

Stand per 1 januari
Bestemming saldo van baten en lasten

5.545.113
647.252

4.133.013
1.412.100

Stand per 31 december

6.192.365

5.545.113

5.5 Algemene Reserve

Het saldo van baten en lasten wordt conform artikel 146 lid 1 Pensioenwet toegevoegd aan de algemene
reserve.
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De gecedeerde polissen zijn uitsluitend pensioenaanspraken en -rechten die in het verleden aan het
pensioenfonds zijn gecedeerd. Deze gecedeerde polissen worden jaarlijks herberekend op basis van
dezelfde grondslagen als de grondslagen die voor de technische voorzieningen gelden. De mutatie
wordt verantwoord onder de mutatie gecedeerde polissen. De gecedeerde polissen zijn in het verleden
afgesloten bij verschillende pensioenverzekeraars. Deze post betreft dus een toekomstige vordering op
deze pensioenverzekeraars. De post gecedeerde polissen heeft een duration van 7 jaar.

Solvabiliteit en dekkingsgraad

Jaarrekening 2017

Minimaal vereist eigen vermogen (EV)
Vereist EV o.b.v. feitelijke beleggingsmix
Vereist EV o.b.v. strategische beleggingsmix
Vereiste dekkingsgraad o.b.v. feitelijke beleggingsmix
Strategisch vereiste dekkingsgraad
Dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad
Economische dekkingsgraad

31 december 2017

31 december 2016

830.493
2.965.586
4.065.059
114,6%
120,0%
130,5%
129,2%
127,6%

851.379
3.714.238
4.125.730
118,0%
120,0%
126,9%
120,8%
122,1%

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 4,1% van de technische voorzieningen. Het vereist eigen
vermogen dat hoort bij de feitelijke beleggingsmix is het vermogen dat hoort bij de evenwichtssituatie van
het pensioenfonds. Dit is gelijk aan 14,6% van de technische voorzieningen (2016: 18,0%). In die situatie
is het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5%
ten aanzien van de als onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomsten wordt
voorkomen dat het pensioenvermogen van het pensioenfonds binnen één jaar minder is dan de technische
voorzieningen. Voor het bepalen van de benodigde solvabiliteit binnen het financieel toetsingskader
hanteert het pensioenfonds het vereist vermogen dat hoort bij de strategisch vereiste dekkingsgraad.
In 2017 is dit 20% van de technische voorzieningen (2016: 20%). Dit wordt toegelicht in paragraaf 7.2.1
Solvabiliteitsrisico.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is het quotiënt van het pensioenvermogen (de som van de beleggingen, de gecedeerde
polissen, de vorderingen en overlopende activa en de liquide middelen onder aftrek van de overige schulden
en overlopende passiva) en de technische voorzieningen.
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.
Rentetermijnstructuur
De verplichtingen worden gedisconteerd met de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rente
termijnstructuur. Deze rentetermijnstructuur is gebaseerd op de interbancaire swapmarkt. Voor looptijden
vanaf 21 jaar geldt bovendien dat de rentes zijn vastgesteld met de zogenoemde ultimate forward ratemethode. De ultimate forward rate is gelijk aan het 120-maandgemiddelde van de 20-jaars forward rente.
De economische werkelijkheid wordt naar de mening van het bestuur het best weergegeven door
de dekkingsgraad waarbij de technische voorzieningen zijn gewaardeerd met de actuele rentetermijn
structuur (zonder de eerder genoemde aanpassingen van De Nederlandsche Bank).
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5.7 Technische voorzieningen
2017
Balanswaarde 1 januari
Toevoeging pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente
Wijziging sterftegrondslagen
Overige mutaties
Mutatie overdrachten van rechten

20.632.424
240.987
339.749
-45.670

19.344.101
217.392
112.214
-11.574

-558.117
-271.480
-2.015
-38.860
2.431

-532.719
1.768.877
-231.512
-43.817
9.462
20.299.449

20.287.285
12.164

Totaal
De technische voorzieningen zijn
als volgt verdeeld:
Actieve deelnemers
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden

20.632.424
20.620.011
12.413

20.299.449

4.908.730
6.653.720
8.736.999

Totaal technische voorzieningen

20.632.424

5.574.744
6.525.481
8.532.199
20.299.449

20.632.424

Overige technische voorzieningen
2017
Balanswaarde 1 januari
Mutatie overige technische voorzieningen
Balanswaarde 31 december
Totaal overige technische voorzieningen

2016

12.413
-249

10.886
1.527
12.164

12.413

12.164

12.413

Op basis van waardering van de technische voorzieningen conform de voorschriften van De Nederlandsche
Bank bedraagt de dekkingsgraad van het pensioenfonds 130,4% ultimo 2017 (2016: 126,9%). Op basis
van waardering van de technische voorzieningen met de actuele rentetermijnstructuur op 31 december
2017 bedraagt de economische dekkingsgraad van het pensioenfonds 127,7%. (2016: 122,1%)
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is op 31 december 2017 129,2% (2016: 120,8%).
De overige technische voorzieningen bestaan uit de ziekenvoorziening. Het pensioenfonds houdt
voor de actieve deelnemers een ziekenvoorziening aan voor het risico dat zieke werknemers binnen
twee jaar arbeidsongeschikt worden. Ultimo 2017 bedraagt de ziekenvoorziening € 12,2 miljoen
(2016: € 12,4 miljoen).
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Balanswaarde 31 december
Technische voorziening
Overige technische voorziening

2016
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Pensioenregeling
De pensioenregeling van ABN AMRO pensioenfonds is een CDC-regeling.
Bij een CDC-regeling (vrij vertaald: collectieve beschikbare premieregeling) wordt een vaste premie
betaald. Met die vaste premie wordt gestreefd naar pensioenopbouw volgens een middelloonregeling.
Als in enig jaar blijkt, dat de beoogde aanspraken niet gefinancierd kunnen worden uit de afgesproken
premie, wordt het opbouwpercentage in dat jaar naar evenredigheid verlaagd. In dat jaar wordt minder
pensioen opgebouwd.
Daarnaast stort de werkgever niet bij als het pensioenfonds in een tekortsituatie terecht komt. Ook heeft
de werkgever geen aanspraak op premierestitutie of premiekorting. Bij een CDC-regeling verschuift het
risico van de werkgever naar de werknemers en gepensioneerden (minder of geen indexatie en in het
uiterste geval verlaging van het pensioen of de pensioenopbouw).
De pensioenopbouw gaat volgens een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioen
richtleeftijd van 67 jaar. Met ingang van 2017 wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd
met een streefopbouwpercentage van 1,875% (2016: 1,875%) van de in dat jaar geldende pensioen
grondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, dertiende maand
en de door de werkgever aangemerkte pensioengevende salaristoeslagen onder aftrek van een franchise.
Het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, dertiende maand en de salaristoeslagen bedraagt maximaal
€ 103.317 (2016: € 101.519). De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op partneren wezenpensioen. Deelname aan de pensioenregeling start bij indiensttreding bij de werkgever. Jaarlijks
beslist het bestuur of, en zo ja in welke mate er indexatie wordt verleend op de opgebouwde aanspraken.
Indexatie
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenrechten en pensioenaanspraken jaarlijks aan te passen.
De indexatie is voorwaardelijk en afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. De indexatie
bedraagt maximaal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van alle huishoudens, zoals vastgesteld
door het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode van januari tot januari. De ontwikkeling van
de consumentenprijsindex in de periode van januari 2016 tot januari 2017 was 1,7%. Op basis van de
indexatierichtlijn en de financiële positie per eind 2016 was er ruimte om de pensioenen gedeeltelijk
te indexeren. De financiële situatie verbeterde in de periode eind 2016 tot eind maart 2017 aanzienlijk.
Zodanig dat het bestuur het evenwichtiger voor alle belanghebbenden vond om volledige indexatie toe
te kennen. Dat betekende dat de pensioenen met 1,7% verhoogd werden. De pensioenen groeiden
volledig mee met de prijsontwikkeling. De financiële positie van het pensioenfonds bood geen ruimte
voor het verlenen van een inhaalindexatie (2016: 0,6% reguliere indexatie en 0% van de per ultimo
2015 bestaande achterstand).
De indexatie is voorwaardelijk. Het is dus niet zeker of en in hoeverre in de toekomst indexatie wordt
verleend. Het pensioenfonds heeft geen geldmiddelen gereserveerd voor toekomstige indexatie. Het
gebruikt de overrendementen op de beleggingen en de toeslagopslag op de kostendekkende premie
om de indexatie te financieren. Het bestuur besluit jaarlijks of de indexatie wordt toegekend per april
van dat jaar en zo ja in welke mate.
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Rentetermijnstructuur
Aan het einde van het boekjaar bedraagt de marktrente 1,5 % bij een duration van 18 (2016: 1,3% bij
een duration van 18). De marktrente is gebaseerd op de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde
nominale rentetermijnstructuur ultimo verslagjaar (ultimate forward rate).
5.8 Schulden en overlopende passiva
2016

ABN AMRO Bank N.V.
Overige aangesloten ondernemingen
Af te dragen loonheffing en Zvw-premie
Af te dragen btw
Waardeoverdrachten
Pensioenuitkeringen
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen vermogensbeheer
Nog te ontvangen overige facturen
Derivaten (zie 7.3.2)
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren beleggingen
Overigen

347
313
14.353
558
8
2.572
3.651
2.526
4.001
33.793
226.327
33.096
724

279
55
13.467
1.373
311
1.469
2.629
6.213
208
101.366
18.798
-

Balanswaarde 31 december

322.269

146.168

Alle schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van de pensioen
uitkeringen. Het pensioenfonds kent in het buitenland woonachtige deelnemers van wie de verblijfplaats
onbekend is. Ultimo 2017 is de aan deze categorie deelnemers nog uit te betalen pensioenen vastgesteld
op € 2,3 miljoen (2016: € 1,4 miljoen).
De crediteuren beleggingen betreffen aankopen van beleggingen waarvan de afrekeningsdatum in
januari 2018 lag.
De schulden aan kredietinstellingen bestaan uit per balansdatum nog te betalen bedragen (2016: nihil)
als gevolg van ontvangen onderpand.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de nominale waarde vanwege het kortlopende
karakter ervan.
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2017

Toelichting op de Staat van baten en lasten
(in duizenden euro’s)

5.9 Premiebijdragen
2017

Jaarrekening 2017

ABN AMRO Bank N.V.
Overige aangesloten ondernemingen

2016

328.961
27.010

311.550
17.144

Feitelijke Premie
Additionele bijdrage uitvoeringkosten

355.971
25.335

328.694
25.324

Premiebijdragen

381.306

354.018

Verdeling premiebijdragen:
Pensioenopbouw
Solvabiliteitsopslag (o.b.v. feitelijk vereist
eigen vermogen)
Indexatieopslag
Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten
Forfaitaire vergoeding administratiekosten
Opslag risico-overdracht
Additionele bijdrage uitvoeringskosten

240.987

217.392

43.377
6.171
8.000
57.436
25.335

31.739
5.481
8.354
65.728
25.324

Totaal

381.306

354.018

De werkgevers betalen de premiebijdragen. De werknemerspremie wordt met de salarissen verrekend.
De premiesystematiek is conform de uitvoeringsovereenkomst die met de bank bij de invoering van de
CDC-regeling op 12 juni 2014 is overeengekomen. De premie is gemaximeerd op 35% van alle pensioen
gevende salarissen. Het pensioenfonds kent geen gedempte premie.
De feitelijke premie was afgelopen jaar hoger dan de kostendekkende premie. De opslag voor premie
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen in de kosten voor inkoop voor pensioenrechten.
De zuivere kostendekkende premie is in de onderstaande tabel gespecificeerd:
Zuivere kostendekkende premie
2017
Actuarieel benodigde premie
Solvabiliteitsopslag (o.b.v. strategisch vereist
eigen vermogen)
Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten
Kostendekkende premie
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2016

240.987

217.392

48.197
6.171
295.355

43.478
5.481
266.351

De solvabiliteitsopslag in de zuivere kostendekkende premie is ultimo 2017 gebaseerd op het strategisch
vereist eigen vermogen.
5.10.1 Directe beleggingsresultaten
2017
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Kosten vermogensbeheer

2016

6.885
231.289
341.125
83.184
-1.970
-24.951
635.562

588.501

Specificatie Kosten vermogensbeheer
2017
Aandelen
Vastrentende waarden
Overlay
Bewaarloon
Advies en overige kosten

2016

6.764
11.807
745
3.883
1.752

Totaal kosten vermogensbeheer

8.137
8.835
896
3.194
1.853
24.951

22.916

Specificatie transactiekosten
2017
Aandelen
Vastrentende waarden
Overlay
Overig
Totaal transactiekosten

2016

3.534
7.975
4.781
1.520

2.436
6.483
1.231
4.277
17.810

14.427

De transactiekosten zijn in mindering gebracht op de beleggingsopbrengsten van de categorie waarop
zij betrekking hebben.
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Totaal directe beleggingsresultaten

4.957
234.591
295.112
67.436
9.321
-22.916

5.10.2 Indirecte beleggingsresultaten
2017
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

2016

-374
364.482
-479.457
-20.995
3.748

Totaal indirecte beleggingsresultaten

-1.442
862.591
388.454
1.023.692
18.115
-132.596

2.291.410
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Indirecte beleggingsresultaten betreffen gerealiseerde en ongerealiseerde waardefluctuaties als gevolg
van marktontwikkelingen.
5.11 Overige baten
2017
Uitkeringen herverzekeringen
Overig

2016

2.568
523

Totaal overige baten

2.700
194
3.091

2.894

5.12 Pensioenuitkeringen
2017
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Afkoopsommen/overige uitkeringen
Mutatie niet uitbetaalde uitkeringen
Totaal pensioenuitkeringen

92

2016

455.069
101.342
1.390
350
930

431.771
98.833
1.526
300
-94
559.081

532.336

5.13 Pensioenuitvoeringskosten
2017
8.016
214
96
16
24
14
590
2.924
152
713
338

Totaal pensioenuitvoeringskosten

7.026
277
100
0
28
19
631
1.957
258
769
510
13.097

11.575

Personeelskosten
Bij het pensioenfonds waren in 2017 gemiddeld 54,7 fte in dienst (2016: 58,8 fte).
Naast de drie uitvoerende bestuursleden (2,9 fte) zijn de werknemers werkzaam in de afdelingen
pensioenbeheer (16,0 fte), vermogensbeheer (7,8 fte) en staf- en ondersteunende afdelingen (28,0 fte)
In de personeelskosten zijn begrepen de volgende bedragen voor salarissen ad € 3,5 miljoen, sociale
lasten ad € 0,5 miljoen en pensioenpremies ad € 1,1 miljoen.
Beloning bestuurders
De beloning van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden bedraagt in totaal € 0,6 miljoen.
Kosten accountants
In het boekjaar en het voorgaande boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste
van het resultaat gebracht:
2017
Controle van de jaarrekening Deloitte
Totaal kosten accountant

2016

96

100
96

100

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wet
toezicht accountantsorganisaties, en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk
waartoe de accountantsorganisatie behoort.
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Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten accountant
Kosten adviserend accountant
Kosten certificerend actuaris
Kosten adviserend actuaris
Overige advieskosten
Automatiseringskosten
Communicatiekosten
Contributies en bijdragen
Dwangsommen en bestuurlijke boeten
Overige kosten

2016

5.14 Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen
2017
Rentetoevoeging
Premies
Uitkeringen
Overige mutaties
Wijziging marktrente

2016

-28
1
2.569
-110
107

Totaal mutatie herverzekeringsdeel
technische voorzieningen

-54
2
2.700
196
-402
2.539

2.442
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De herverzekerde polissen zijn gewaardeerd op dezelfde grondslagen als de technische voorzieningen.
Rentetoevoeging
De technische voorzieningen zijn opgerent met -0,22% (2016: -0,06%), dat is € 0,03 miljoen
(2016: € 0,05 miljoen).
Wijziging marktrente
De marktrente is per 31 december 2017 1,5% (2016: 1,3%) en daarmee 0,2%-punt hoger dan per
31 december 2016. Als gevolg van deze stijging van de marktrente is € 0,1 miljoen toegevoegd
(2016: € 0,4 miljoen onttrokken) aan de technische voorzieningen.
5.15 Saldo overdrachten van rechten
2017
Overgedragen pensioenverplichtingen
Overgenomen pensioenverplichtingen

2016

3.852
-5.542

Totaal saldo overdrachten van rechten

4.122
-14.085
-1.690

-9.963

5.16 Overige lasten
2017
Overige
Totaal overige lasten
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2016

57

10
57

10

6. Overige toelichtingen
6.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Indexatie 2018
Het bestuur heeft op 20 maart 2018 besloten om de pensioenen per 1 april 2018 met 1,5% te verhogen.
Door deze indexatie groeien de pensioenen volledig mee met de prijsstijging in 2017. De consumenten
prijzen stegen van januari 2017 tot januari 2018 met 1,5 %.
De financiële positie is zodanig, dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren en
om inhaalindexatie toe te kennen. Ook het restant van de gemiste indexaties over 2011 en 2012 wordt
toegekend aan deelnemers die vóór 1 april 2012 aanspraken hadden bij ABN AMRO Pensioenfonds.
Hiermee is er geen achterstand meer in indexatie. Door de indexatie stijgen de technische voorzieningen
met € 352 miljoen.

7. Risicoparagraaf
7.1 Beleid en risicobeheer
Voor risicobeheer heeft het bestuur de beschikking over de volgende beleidsinstrumenten:
−− asset and liability management-beleid en duration-matching;
−− dekkingsgraad;
−− financieringsbeleid;
−− premiebeleid;
−− indexatiebeleid;
−− herverzekeringsbeleid;
−− risicobeleid alternatieve beleggingen;
−− risicobeleid ten aanzien van uitbesteding.
Welke beleidsinstrumenten het bestuur op welke manier zal hanteren, bepaalt het op basis van uitvoerige
analyses van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de verplichtingen en de ontwikkelingen
op de financiële markten. Voor deze analyses gebruikt men onder andere een asset and liability managementstudie. Daarmee analyseert men de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende
beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
Met de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur jaarlijks beleggingsrichtlijnen vast. Daarin staan de
grenzen en normen waarbinnen het pensioenfonds het beleggingsbeleid moet uitvoeren. De beleggings
richtlijnen richten zich ook op het beheersen van de belangrijkste (beleggings)risico’s. Het pensioenfonds
maakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid gebruik van derivaten die worden toegelicht in
paragraaf 4.1.
7.2 Financiële risico´s
De belangrijkste financiële risico’s zijn de solvabiliteits-, markt-, inflatie-, liquiditeits- en kredietrisico’s,
verzekeringstechnische risico’s en concentratierisico’s. Risico’s ten aanzien van de financiële instrumenten
worden, behoudens de valutarisico’s en het renterisico, niet specifiek afgedekt. Voor de belangrijkste
risico’s zijn wel risicobeheersmaatregelen genomen.
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Waardeoverdracht netto pensioenkapitaal
Vanaf 1 januari 2018 voert het pensioenfonds de netto pensioenregeling uit voor de bank en enkele van
de andere aangesloten ondernemingen. Per die datum heeft ABN AMRO Pensioenen, die tot 1 januari
2018 de netto pensioenregeling uitvoerde, het opgebouwde netto pensioenkapitaal ter grootte van
€ 14,6 miljoen overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds.

7.2.1 Solvabiliteitsrisico
Volgens het financieel toetsingskader, onderdeel van de Pensioenwet, moet het pensioenfonds een
vereist eigen vermogen aanhouden. Het vereist eigen vermogen is zo vastgesteld, dat de kans dat het
pensioenvermogen van het pensioenfonds binnen één jaar minder is dan de technische voorzieningen
kleiner of gelijk is aan 2,5%.
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Om het vereist eigen vermogen te bepalen, wordt een standaardmodel gehanteerd. Daarbij worden de
risicocategorieën S7 (liquiditeitsrisico), S8 (concentratierisico) en S9 (operationeel risico) gelijk aan nul
gesteld, omdat het resterende risico (na beheersmaatregelen) zeer gering is. Bij de berekening van de
resterende risicofactoren (S1 tot en met S6 en S10) is gerekend met exposures. De vereiste dekkingsgraad
wordt bepaald uit het quotiënt van het vereist vermogen en de technische voorzieningen.
Het bestuur hanteert een strategisch vereiste dekkingsgraad voor de benodigde solvabiliteit binnen het
financieel toetsingskader. Deze dekkingsgraad geeft de vereiste dekkingsgraad aan die hoort bij een
beleggingsmix met een verwacht beleggingsrendement dat past bij de ambitie om een indexatie te verlenen.
Deze dekkingsgraad wordt als volgt vastgesteld:
Maandelijks bepaalt het pensioenfonds de strategisch vereiste dekkingsgraad als de hoogste van de
geldende strategisch vereiste dekkingsgraad (2017: 120% / 2016: 120,0%) en de vereiste dekkingsgraad
van de feitelijke beleggingsmix;
Voor de solvabiliteitsopslag in de CDC premie wordt conform de uitvoeringsovereenkomst de vereiste
dekkingsgraad gehanteerd die hoort bij de feitelijke beleggingsmix.
Zie onderstaande tabel voor de bepaling van het vereist eigen vermogen behorend bij de feitelijke
beleggingsmix, het vereist vermogen behorend bij de strategisch vereiste dekkingsgraad en het surplus.
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Solvabiliteitsrisco
(in miljoenen euro’s)

Technische voorziening volgens
de jaarrekening

Vereist vermogen (art. 132 Pensioenwet)
behorende bij de feitelijke mix
Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden =
pensioenvermogen)
Surplus op basis van vereist EV behorend
bij feitelijke beleggingsmix
Vereist vermogen behorend bij strategisch
vereiste dekkingsgraad (120% van de technische
voorzieningen)
Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden =
pensioenvermogen)
Surplus op basis van vereist EV behorend
bij strategisch vereiste dekkingsgraad

2016

20.299

20.632

261
1.971
831
1.019
681
120
1.917-

475
2.833
821
815
719
-1.949
2.966

3.714

23.265

24.346

26.492

26.178

3.227

1.832

24.365

24.758

26.492

26.178

2.127

1.420
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Buffers:
S1 Renterisico
S2 Risico zakelijke waarden
S3 Valutarisico
S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico
S6 Verzekeringstechnisch risico
S7 Liquiditeitsrisico
S8 Concentratierisico
S9 Operationeel risico
S10 Actief beheerrisico
Diversificatie-effect
Totaal S (vereiste buffers)

2017

7.2.2		 Marktrisico
Op aandelen, onroerend goed en grondstoffen loopt het pensioenfonds marktrisico. Het marktrisico wordt
uitgesplitst in renterisico, valutarisico en prijsrisico. Mogelijke waardedalingen voor vastgoed en aandelen
vallen in het eerder genoemde standaardmodel onder S2 (zie paragraaf 7.2.1 Solvabiliteitsrisico).
7.2.2.1 Renterisico
De waarderingseffecten zijn afhankelijk van de rentegevoeligheid van de activa en passiva als gevolg
van rentelooptijden, rentevoeten en basisvaluta. Een maatstaf om rentegevoeligheid te meten is de
duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen. Het
renterisico valt in het standaardmodel onder S1 (zie paragraaf 7.2.1 Solvabiliteitsrisico). Ultimo 2017
was 70% van het renterisico van de beleggingsportefeuille afgedekt (2016: 52%).
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Duration (uitgedrukt in jaren)

Duration van de vastrentende waarden (vóór derivaten)
Duration van de vastrentende waarden (na derivaten)
Duration van de (nominale) pensioenverplichting
Kostendekkende premie

2017

2016

10
14

8
19

18

18

Als de duration van de beleggingen op balansdatum afwijkt van die van de verplichtingen is er sprake
van een zogenoemde duration mismatch. Bij een renteverandering zal de waarde van beleggingen niet
even snel veranderen als de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de economische rente
structuur). Hierdoor verandert de dekkingsgraad. Naast het behalen van overrendement is het beheersen
van het nettorenterisico een doelstelling van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Het renterisico
wordt grotendeels afgedekt door de matchingportefeuille. In deze matchingportefeuille wordt belegd in
liquide middelen, staatsobligaties en renteswaps. Een renteswap ruilt een vaste lange rente (vergelijkbaar
met de kasstroom van een langlopende obligatie) tegen een variabele korte rente (bijvoorbeeld euribor).
Enerzijds verkleint dit de duration mismatch; anderzijds wordt het pensioenfonds zo afhankelijk van de
ontwikkeling van de korte rente.
Vastrentende waarden, uitgesplitst naar looptijd
(in duizenden euro’s)
2017
Resterende looptijd ≦ 1 jaar
Resterende looptijd > 1 jaar en < 5 jaar
Resterende looptijd ≧ 5 jaar
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2016

1.516.492
3.646.104
11.929.713

8,9%
21,3%
69,8%

1.857.091
3.476.740
9.728.303

12,3%
23,1%
64,6%

17.092.309

100,0%

15.062.134

100,0%

7.2.2.2		 Valutarisico
Om het valutarisico te beheersen, dekt het pensioenfonds strategisch 65% van de niet-eurobeleggingen
in de portefeuilles aandelen ontwikkelde markten af en 100% van de niet-euro beleggingen in de matching
portefeuilles en de portefeuilles Insurance Linked Securities. Door de vastgestelde bandbreedtes rond
dit strategische afdekkingspercentage, bedroeg de actuele valuta-afdekking per 31 december 2017 64,09%
van de niet-eurobeleggingen in portefeuilles aandelen ontwikkelde markten en 98,12% van de niet-euro
beleggingen in de portefeuilles Insurance Linked Securities. Het valutarisico op beleggingen in opkomende
markten wordt niet afgedekt. Ultimo 2017 wordt circa 39% (2016: 40%) van de beleggingsportefeuille
belegd buiten de eurozone. Hiervan is 48% (2016: 52%) afgedekt door de euro. De waarde van de
uitstaande valutatermijncontracten aan het einde van het verslagjaar bedraagt € 75,7 miljoen positief
(2016: € 98,8 miljoen negatief).
Beleggingen in vreemde valuta per categorie
(in duizenden euro’s)

Totaal

2016

6.811.349
3.452.261
48.904

7.671.259
2.631.889
132.398

10.312.514

10.435.546

De vastrentende waarden zijn exclusief lopende rente.
Valutarisico voor en na afdekken derivaten
(in duizenden euro’s)
Voor afdekking

Valutaderivaten

2017 Nettopositie (na)

2016 Nettopositie (na)

Euro
Britse pond
Japanse yen
Amerikaanse dollar
Overige valuta's

16.100.114
888.832
617.792
4.448.311
4.357.579

4.999.785
-765.780
-398.498
-2.947.578
-812.251

21.099.899
123.052
219.294
1.500.733
3.545.328

21.103.002
212.159
267.831
1.834.676
2.737.977

Totaal

26.412.628

75.678

26.488.306

26.155.645

7.2.2.3		 Prijsrisico
De beleggingsportefeuille is gespreid over verschillende beleggingscategorieën en vermogensbeheerders.
Per beleggingscategorie en per vermogensbeheerder zijn risicobudgetten vastgesteld en worden de
resultaten op basis van objectieve criteria gecontroleerd en geëvalueerd. Wijzigingen in marktomstandig
heden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd
op marktwaarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten.
Spreiding binnen de portefeuille (diversificatie) kan het marktrisico dempen. Het prijsrisico kan ook afgedekt
of vergroot worden door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties
en futures.
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Aandelen
Vastrentende waarden
Overige beleggingen

2017

Segmentatie vastgoed naar regio
(in duizenden euro’s)
2017

2016

Indirect vastgoed: Niet beurs genoteerd

89.223

97.615

Totaal

89.223

97.615

2017

2016

Europa
Noord-Amerika
Azië
Australië & Oceanië
Overig

2.315.459
3.062.903
2.011.883
116.982
376.640

2.581.909
3.864.247
1.878.382
152.050
388.754

Totaal

7.883.867

8.865.342

2017

2016

Luxe goederen
Dagelijkse goederen
Energie
Financiele instellingen
Gezondheidszorg
Industriele bedrijven
Informatietechnologie
Basismaterialen
Telecommunicatie
Vastgoed
Nutsbedrijven
Overig

674.195
816.765
623.286
1.650.037
652.366
716.688
938.086
513.219
531.295
287.222
480.659
49

729.395
965.944
789.828
1.881.436
786.217
741.857
846.191
634.108
604.988
317.696
565.064
2.618

Totaal

7.883.867

8.865.342
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Segmentatie aandelen naar regio
(in duizenden euro’s)

Segmentatie aandelen naar sector
(in duizenden euro’s)
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7.2.3		 Inflatierisico
Het inflatierisico is het risico dat de pensioenaanspraken en -rechten door geldontwaarding minder waard
worden. Dit risico kan door de indexatie in beginsel worden gecompenseerd. Het risico dat de indexatie
niet of niet volledig kan worden verleend en de mogelijkheden om dit risico af te dekken, heeft het bestuur
meegenomen bij de bepaling van de beleggingsstrategie. Het daarbij beoogde overrendement kan gebruikt
worden om de inflatie te compenseren. Om de indexatie daadwerkelijk te verlenen, is het van belang of
het behaalde rendement voldoende is om de inflatie te compenseren. Net als in de vorige jaren bevat
de beleggingsstrategie in 2017 geen specifieke inflatie gerelateerde instrumenten.

Kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille
(in duizenden euro’s)

AAA
AA
A
BBB
Lager dan BBB
Geen rating bekend
Totaal

2017

2016

5.514.092
6.926.803
1.925.485
1.365.116
339.950
1.020.863

4.874.180
5.821.287
2.108.233
1.141.472
267.757
849.205

17.092.309

15.062.134

7.2.5 Verzekeringstechnische risico’s (actuariële risico’s)
Het belangrijkste actuariële risico is het langlevenrisico. Dit betreft het risico dat een verzekerd persoon
langer leeft dan op basis van de gehanteerde sterftetafels wordt verwacht. Als dit risico zich voordoet,
zijn de technische voorzieningen te laag en schiet het pensioenvermogen tekort om de te verwachten
uitkeringen te kunnen betalen. Een buffer voor dit verzekeringstechnische risico is onderdeel van het
vereist eigen vermogen. Het pensioenfonds onderzoekt periodiek de hoogte van het langlevenrisico en
de mogelijkheden om dit risico te beheersen.
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7.2.4		 Kredietrisico
Het kredietrisico wordt beperkt door bij het beleggen in obligaties en leningen op schuldbekentenis
gebruik te maken van kredietlimieten per kredietwaardigheidsniveau (credit rating) per tegenpartij en
door zorgvuldig onderpandbeheer. De kredietwaardigheidsniveaus die worden aangehouden worden
verkregen bij kredietbeoordelaar Moody’s. De categorie ‘geen rating bekend’ bestaat grotendeels uit
geldmarktfondsen. Het onderpandbeheer houdt in dat tegenpartijen waarop het pensioenfonds een
vordering heeft onderpand moeten verstrekken. Onderpandbeheer vindt plaats op dagbasis en met
lage drempelwaarden. Voor die delen van de beleggingsportefeuille waarmee kredietrisico genomen
mag worden, is in de vermogensbeheerovereenkomsten gespecificeerd hoe groot het kredietrisico
maximaal mag zijn. Er wordt systematisch gecontroleerd of deze grenzen niet worden overschreden.
In het standaardmodel valt het kredietrisico onder S5 (zie paragraaf 7.2.1 Solvabiliteitsrisico).
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7.2.6 Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico wordt beheerst door bij de keuze van de beleggingscategorieën rekening te houden
met de mate van liquiditeit en de vraag of deze acceptabel is. Er worden periodiek stresstests uitgevoerd
om te beoordelen of de portefeuille liquide genoeg is om de schokken op te vangen (bijvoorbeeld als gevolg
van rente- en/of valutaschommelingen). Het is beleid om de maandelijkse premie-inkomsten en pensioen
betalingen gelijk te laten vallen. Maandelijks wordt een kasstroomoverzicht gemaakt, zodat vroegtijdig
duidelijk is of er liquiditeit moet worden vrijgemaakt dan wel belegd, en zo ja hoeveel. Het liquiditeitsrisico
valt in het standaardmodel onder S7 (zie paragraaf 7.2.1 Solvabiliteitsrisico). Omdat het resterende risico
door de genoemde beheersmaatregelen niet materieel is, is de S7 gelijk aan nihil gesteld.
7.2.7		 Concentratierisico
Het concentratierisico is bij het pensioenfonds zeer beperkt, omdat alleen maar significante allocaties
zijn toegestaan naar landen met een hoge kredietwaardigheid. Daarnaast geldt voor bedrijfsobligaties
dat niet meer dan 5% van de totale bedrijfsobligatieportefeuille belegd mag worden bij een bepaalde
uitgevende instelling. Gezien het zeer beperkte risico is het concentratierisico (S8, zie paragraaf 7.2.1
Solvabiliteitsrisico) in het standaardmodel op nihil gesteld.

7.3

Overige risico’s

7.3.1		 Operationeel risico
Het operationeel risico in de solvabiliteitstoets (S9, zie paragraaf 7.2.1 Solvabiliteitsrisico) heeft betrekking
op het operationele risico dat bij het pensioenfonds optreedt (inclusief IT-risico’s en integriteitsrisico’s). Het
pensioenfonds beheerst de operationele risico’s met een control framework, dat de volgende elementen kent:
−− R
 isicoassessment bij bestuur en de operationele afdelingen
Het bestuur beoordeelt op basis van het interne risicomanagement raamwerk elke twee jaar de risico’s
conform de FIRM-categorieën van De Nederlandsche Bank (Financiële Instellingen Risicoanalyse
Methode). De compliance-/integriteitsrisico’s (waaronder de SIRA) maken hier onderdeel vanuit).
De operationele afdelingen voeren periodiek risicoassessments uit met betrekking tot de uit te voeren
werkzaamheden. Daarbij stellen de afdelingen de sleutelprocessen vast met de daarbij behorende risico’s
en beheersmaatregelen. Jaarlijks stelt het bestuur vast of de geïdentificeerde risico’s en beheers
maatregelen nog actueel zijn.
−− Beschrijven processen en vaststellen beheersmaatregelen
Alle processen die een directe relatie hebben met het behalen van de doelstellingen van het pensioen
fonds zijn beschreven. Per proces zijn beheersmaatregelen vastgesteld.
Ten aanzien van compliance is het compliance beleid vastgelegd waarin beschreven is hoe de
integriteit gewaarborgd wordt.
−− Controleplan
De afdeling Risicomanagement & Compliance toetst de effectieve werking van de interne beheers
maatregelen van het pensioenfonds volgens een vastgestelde methodiek. De beheersmaatregelen
die het pensioenfonds heeft getroffen, vormen de input voor het controleplan. Dit controleplan
geeft het overzicht van de maatregelen, welke testwerkzaamheden hierop uitgevoerd worden
door Risicomanagement & Compliance, en de planning wanneer dat in het jaar plaatsvindt.
De compliance officer monitort de naleving van het compliance beleid op basis van het compliance
programma.

102

−− Monitoring
De opvolging van de verbeterpunten uit de inventarisatie en de bevindingen uit het controleplan
wordt door de afdeling Risicomanagement & Compliance gemonitord.
−− Rapportages
De afdeling Risicomanagement & Compliance koppelt de resultaten van de testwerkzaamheden
terug aan de teamleiders en afdelingshoofden.
De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen bij iedere vergadering (drie keer per jaar) een risico
rapportage van de afdeling Risicomanagement & Compliance waarin per FIRM-categorie staat
beschreven welke risico’s zijn geïdentificeerd, welke ontwikkelingen er zijn geweest (sinds de
voorgaande rapportage), welke (openstaande) actiepunten er zijn en welke operationele incidenten
zich hebben voorgedaan.

Jaarlijks rapporteert de afdeling Risicomanagement & Compliance over de effectiviteit van de interne
beheersing van het pensioenfonds. Hiervoor stelt de afdeling Risicomanagement & Compliance de
verantwoordingsrapportage op waarin de resultaten van de testwerkzaamheden worden beschreven.
De afdeling Risicomanagement & Compliance rapporteert de verantwoordingsrapportage aan de
niet-uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden geven hierbij een managementreactie
waarin zij aangeven op welke wijze zij de bevindingen zullen opvolgen.
De compliance officer rapporteert bij iedere vergadering van de NUB de status van de uitvoering van
het compliance programma. Twee keer per jaar rapporteert de compliance officer inhoudelijk aan de
onafhankelijk voorzitter van het bestuur.
−− Beleidsvoorstellen
Daarnaast bevatten beleidsvoorstellen een specifieke paragraaf waarin expliciet aandacht wordt besteed
aan risicomanagement aan de hand van de FIRM-categorieën.
−− Projecten
Het pensioenfonds heeft een vastgestelde projectmanagementaanpak. Onderdeel hiervan is dat
bij ieder project specifieke risicoanalyses worden gemaakt. Daarnaast voert Risicomanagement &
Compliance bij omvangrijke en/of complexe projecten nog separaat risicoanalyses uit ten aanzien
van de beheersing van het project.
Het resterende risico na de genoemde beheersmaatregelen is zeer beperkt. In het standaardmodel
is het operationeel risico (S9) daarom gelijk aan nul gesteld.

103

Jaarrekening 2017

De uitvoerende bestuursleden ontvangen bij iedere vergadering (maandelijks) een rapportage met de
voortgang van de openstaande actiepunten. In deze rapportage wordt ook de status met betrekking
tot de aantallen bevindingen getoond.
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7.3.2		 Specifieke financiële instrumenten (derivaten)
Voor zover dat binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds past, maakt het
pensioenfonds ook gebruik van financiële derivaten, voornamelijk ten behoeve van het afdekken van het
rente- en valutarisico. De economische effecten van de derivaten moeten worden meegenomen in de
berekening. In paragraaf 4.1 worden de door het pensioenfonds gebruikte derivaten toegelicht. Derivaten
hebben als voornaamste risico het kredietrisico. Dat is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalings
verplichtingen kunnen voldoen. Het kredietrisico kan beperkt worden door alleen transacties aan te gaan
met goed te boek staande partijen en door te werken met onderpand.
De volgende instrumenten kunnen worden gebruikt:
−− Futures
Dit zijn standaard beursgenoteerde instrumenten waarmee posities kunnen worden gewijzigd. Futures
worden gebruikt voor de uitvoering van het dynamisch beleggingsbeleid en voor het beleggen van
tijdelijk overschot van liquiditeiten in de aandelenportefeuille.
−− 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. Met valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt.
−− Swaps
Dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot
het uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Met swaps kan het pensioenfonds
de rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.
−− Total return swaps
Dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot
het uitwisselen van een overeengekomen korte rente en het rendement over een overeengekomen
index, bijvoorbeeld een aandelenindex.
Derivatenpositie per 31 december 2017
(in duizenden euro’s)

Aandelenfutures
Bondfutures
Valutaderivaten
Renteswaps
Overige derivaten
Totaal
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Onderliggende
contractomvang

Reële waarde
activa

Reële waarde
passiva

180.530
387.434
5.634.042
6.485.871
744.432

4.797
80.608
1.571.982
699

-1.235
-4.931
-73.418
-34.492

13.432.309

1.658.086

-114.076

Derivatenpositie per 31 december 2016
(in duizenden euro’s)
Onderliggende
contractomvang

Reële waarde
activa

Reële waarde
passiva

1.074.526
5.484.395
4.268.918
704.811

5.370
30.806
1.922.784
39.709

-7.928
-129.614
-25.320
-

11.532.650

1.998.669

-162.862

Aandelenfutures
Valutaderivaten
Renteswaps
Inflatieswaps
Totaal

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ultimo 2017 bedroegen de niet in de balans opgenomen verplichtingen uit hoofde van huur- en lease
verplichtingen in totaal € 2,6 miljoen (ultimo 2016: € 3,4 miljoen).
In de uitvoeringsovereenkomst met ABN AMRO Bank is opgenomen dat ABN AMRO Bank bij beëindiging
van de Uitvoeringsovereenkomst aan het pensioenfonds de Exit-vergoeding is verschuldigd. De Exitvergoeding is onafhankelijk van door het pensioenfonds mogelijk opgenomen voorzieningen die op een
beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst betrekking hebben. De Exit-vergoeding bedraagt € 500 miljoen.

9. Ondertekening van de jaarrekening
Amsterdam, 29 mei 2018
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.
Joyce van Dorssen		
Michiel van Drie			
Mattijs Hooglander		
Hans van Horzen		
Madeleine Jacobs		
Geraldine Leegwater		
Kees de Pee

Neoletta Poelgeest
Rick de Rijk
Maarten Roest
Kitty Roozemond
Fred Steenwinkel
Willy Westerborg – de Haan
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Ultimo 2017 is er voor de swaps ter onderpand cash ontvangen voor een bedrag van € 1.577 miljoen
(2016: € 1.916 miljoen).

Overige gegevens
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Overige gegevens
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Actuariële verklaring
Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam is aan Sprenkels & Verschuren
de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over
het boekjaar 2017.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.,
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
Sprenkels & Verschuren.

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.

Overige gegevens

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 € 240.000.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen
boven € 12.000.000 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 onder meer onderzocht of:
−− de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen
toereikend zijn vastgesteld;
−− de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
−− het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. Voorts heb ik mij een
oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op
de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en
is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen. Mijn onderzoek heb
ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen
onjuistheden van materieel belang bevatten. De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan
zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en
gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.
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Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten,
als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan
overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet Het eigen vermogen
van het pensioenfonds is op de balansdatum ten minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen vermogen.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is ten minste gelijk aan de dekkings
graad bij het vereist eigen vermogen. Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds
van de ABN AMRO Bank N.V.is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en
de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening voldoende.
Amsterdam, 29 mei 2018
R.H. Sprenkels AAG
verbonden aan Sprenkels & Verschuren

Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het Bestuur van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag 2017 opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. te
Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. per
31 december 2017 en van het saldo van baten en lasten over 2017 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
De balans per 31 december 2017;
De staat van baten en lasten over 2017;
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Overige gegevens

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op Euro 260 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 1% van het som van het
aanwezige stichtingskapitaal en reserves en de voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de organen belast met governance overeengekomen dat wij aan de organen belast met
governance tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven Euro 13 miljoen rapporteren
alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben
wij met de organen belast met governance gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave
van alles wat is besproken.
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Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van
de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
- Financiële positie en de gevoeligheden ten aanzien van de waardering van de technische voorzieningen
De technische voorzieningen waar onder begrepen de voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds betreft de belangrijkste verplichting in de balans van Stichting Pensioenfonds van de
ABN AMRO Bank N.V. en vormt één van de belangrijkste componenten voor de berekening van de
actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. Per 31 december 2017 bedraagt de actuele
dekkingsgraad 130,4 procent en de beleidsdekkingsgraad 129,2 procent.
Bij onze controle hebben wij bijzondere aandacht gegeven aan de waardering van de technische
voorzieningen welke tot stand komt op basis van de administratieve basisgegevens en door het Bestuur
gekozen (actuariële) veronderstellingen en schattingselementen, zoals sterfte,samenlevensgegevens,
uittreedleeftijd, arbeidsongeschiktheid en reactivering alsmede administratie-en excassokosten.
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. heeft in de grondslagen voor waardering van
activa en passiva in noot 4.7 de gehanteerde (actuariële) veronderstellingen en schattingselementen
voor de waardering van de technische voorziening toegelicht. In noot 5.7 bij de jaarrekening is een
verdere detaillering van de technische voorziening gegeven.

- Waardering van (illiquide) beleggingen
De beleggingen zijn een significante post op de balans van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO
Bank N.V. en dienen volgens de Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde.
Voor een groot deel van de beleggingen is de marktwaarde te toetsen aan transacties die tot stand zijn
gekomen op de financiële markten, maar er zijn ook beleggingen die worden gewaardeerd op basis van
waarderingsmodellen en -technieken (de illiquide beleggingen). Het met behulp van modellen en
technieken bepalen van de marktwaarde is complex en bevat subjectieve elementen die bij de
berekening worden gehanteerd.
In de grondslagen voor waardering van activa en passiva in noot 4.1 alsmede in noot 5.1 bij de
jaarrekening geeft Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. inzicht in de gehanteerde
waarderingsmethoden van de beleggingen. Uit deze toelichting blijkt dat ultimo 2017 bijna Euro 1,9
miljard (circa 7% van de totale beleggingen) is gewaardeerd met behulp van andere methoden en
waarderingsmodellen.
Wij hebben vastgesteld of de in het waarderingshandboek beschreven modellen en technieken geschikt
zijn om, binnen de geldende wettelijke bepalingen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, te
kunnen komen tot een marktwaarde van deze beleggingen. Verder hebben wij getoetst of de
toepassing van deze modellen en technieken bij het bepalen van de marktwaarde overeenkomstig
uitgangspunten van het waarderingshandboek heeft plaatsgevonden.
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Overige gegevens

Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van het Bestuur met betrekking tot de
gekozen (actuariële) veronderstellingen en de gehanteerde waarderingsgrondslagen getoetst en
besproken met de certificerend actuaris. De certificerend actuaris onderzoekt onder meer de
toereikendheid van de voorziening pensioenverplichtingen en de naleving van een aantal specifieke
wettelijke bepalingen uit de Pensioenwet. Wij hebben de certificerend actuaris instructies gestuurd over
de te volgen controleaanpak en attentiepunten. Wij hebben de rapportage van de certificerend actuaris
geëvalueerd en de uitkomsten met de certificerend actuaris besproken. Daarnaast hebben wij
controlewerkzaamheden uitgevoerd om de gehanteerde administratieve basisgegevens te toetsen.

- Betrouwbare uitvoering van processen voor vermogensbeheer bij de uitvoeringsorganisaties
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. heeft de uitvoering van het vermogensbeheer
uitbesteed, maar blijft conform wetgeving eindverantwoordelijk voor de gehele dienstverleningsketen.
De financiële informatie die ontvangen wordt van de uitvoeringsorganisaties is opgenomen in de
jaarrekening van het pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. loopt het
risico dat de uitbestede processen niet of onvoldoende worden beheerst en/of dat de ontvangen
(financiële) informatie van de uitvoeringsorganisatie niet betrouwbaar is. In het bestuursverslag in het
hoofdstuk Risicobeheer, alsmede in noot 7 bij de jaarrekening in de paragraaf beleid en risicobeheer,
geeft het bestuur een nadere toelichting over de uitbesteding en de wijze waarop risico’s verbonden
met deze uitbesteding worden beheerst.
Wij hebben de juiste werking van interne beheersingsmaatregelen bij de uitvoeringsorganisatie, voor
zover relevant voor onze controle van de jaarrekening van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO
Bank N.V., geëvalueerd. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de ontvangen ISAE 3402 type IIrapportages. Verder hebben wij kennis genomen van de rapportages van de uitvoeringsorganisaties en
de toelichtingen hierop aan het bestuur. Daarnaast hebben wij gegevensgerichte cijferanalyses en
deelwaarnemingen uitgevoerd, gericht op de uitkomsten van de relevante financiële informatiestromen.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Overige gegevens

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
−− Kerncijfers;
−− Bestuursverslag 2017;
−− Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
−− Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
−− Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het kerncijfers,
het bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Bestuur voor de jaarrekening
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is, waarbij opgemerkt wordt dat het Bestuur op basis van de
Pensioenwet het korten van pensioenen als ultimum remedium kan inzetten.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De organen belast met governance zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
−− Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
−− Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting.
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Overige gegevens

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

−− Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan.
−− Het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan
handhaven.
−− Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
−− Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Overige gegevens

Wij communiceren met de organen belast met governance onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de organen belast met governance dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de organen belast met governance
over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met
de organen belast met governance hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Benoeming
Wij zijn door de organen belast met governance benoemd als accountant van Stichting Pensioenfonds
van de ABN AMRO Bank N.V. vanaf de controle van het boekjaar 2016 en zijn sinds die datum tot op
heden de externe accountant.
Amsterdam, 29 mei 2018
Drs. M. van Luijk RA
Deloitte Accountants B.V.
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Personalia

per 31 december 2017

Bestuur
Niet-uitvoerende bestuursleden
Hans van Horzen (onafhankelijk voorzitter)
Werkgeversvertegenwoordigers
Mattijs Hooglander (plv. secretaris)
Willy Westerborg-de Haan
Kitty Roozemond
Werknemersvertegenwoordigers
Joyce van Dorssen (secretaris)
Madeleine Jacobs
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers
Kees de Pee
Fred Steenwinkel
Uitvoerende bestuursleden
Geraldine Leegwater
Maarten Roest (Vermogensbeheer)
Neoletta Poelgeest (Beleidsadvies)

Bestuurscommissies

Bestuurscommissie juridische zaken
Neoletta Poelgeest
Frans Prins (extern)
Kitty Roozemond (voorzitter)
Fred Steenwinkel
Bestuurscommissie vermogensbeheer
en balansmanagement
Joyce van Dorssen
Kees de Pee
Bas Peeters (extern)
Maarten Roest
Arjen Soederhuizen (extern)
Onno Steenbeek (extern)
Ton Vorst (extern)
Willy Westerborg-de Haan (voorzitter)
Bestuurscommissie pension fund governance
Hans van Horzen
Mattijs Hooglander (voorzitter)
Geraldine Leegwater
Erik Voorhoeve (extern)
Bestuurscommissie financiën en pensioenbeheer
Arjen van Amerongen (extern)
Geraldine Leegwater
Joyce van Dorssen
Kees de Pee (voorzitter)

Bestuurscommissie communicatie
Neoletta Poelgeest
Kitty Roozemond
Fred Steenwinkel (voorzitter)
Ingrid Vleeskens (extern)

Bestuurscommissie risicomanagement
Pieter van Foreest (extern)
Madeleine Jacobs (voorzitter)
Geraldine Leegwater
Willy Westerborg-de Haan (voorzitter)

Bijlagen

Bestuurscommissie van beroep
Madeleine Jacobs
Mattijs Hooglander
Wim Thijssen (extern)
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Verantwoordingsorgaan

Medebeleidsbepalers

Werkgeversvertegenwoordigers
Christiaan Hertogh (secretaris)
Annemieke Roest

HR manager

per 31 december 2017

Werknemersvertegenwoordigers
Marina Bakker – te Booij
Martijn Mensen
Hans Moor
Hylka Nas - Kersten
Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers
Mieke Boersma (voorzitter)
Alexander van der Garden
Philip Meijer
Miranda Mion
Carla Perik

Jeroen Groot (hoofd Support)
Rick de Rijk (hoofd Pensioenbeheer)

Jorika Olij

Accountant en actuarissen
Accountant
Deloitte Accountants B.V.
Waarmerkend actuaris
Sprenkels en Verschuren B.V.
Adviserend actuaris
Triple A Risk Finance B.V.

Bijlagen
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Mutaties personalia
Bestuur
Op 30 juni 2017 zijn als niet-uitvoerend bestuurslid namens de pensioengerechtigden afgetreden Paul
Buitenhuis en Kees de Pee. Na te zijn voorgedragen werd Kees de Pee per 1 juli 2017 herbenoemd
voor een tweede termijn. Daarnaast werd Fred Steenwinkel als niet-uitvoerend bestuurslid namens de
pensioengerechtigden voorgedragen en per diezelfde datum benoemd. Namens de werkgever traden
af Frans van der Horst en Willy Westerborg – de Haan. Willy Westerborg – de Haan werd per 1 juli
2017 herbenoemd voor een tweede termijn. Hans van Horzen werd per 1 juli 2017 voor een tweede
termijn herbenoemd als onafhankelijk voorzitter.
Mutaties na balansdatum
Per 1 januari 2018 is als niet-uitvoerend bestuurslid op voordracht van de werkgever benoemd
Michel van Drie.
Per 1 januari 2018 is als uitvoerend bestuurslid benoemd Rick de Rijk.
Bestuurscommissies
Vanaf 1 juli 2017 is de samenstelling van de verschillende bestuurscommissies gewijzigd.
Commissie van beroep
Paul Buitenhuis is afgetreden. Toegetreden is Madeleine Jacobs.
Commissie communicatie
Paul Buitenhuis is afgetreden. Toegetreden is Fred Steenwinkel.
Commissie juridische zaken
Paul Buitenhuis is afgetreden. Toegetreden is Fred Steenwinkel.
Commissie pension fund governance
Frans van der Horst is afgetreden. Per 1 januari 2018 is Michel van Drie getreden.
Commissie financiën en pensioenbeheer
Toegetreden is Madeleine Jacobs.

Bijlagen

Rooster van aftreden
Naam

Vertegenwoordiger namens

Datum van aftreden

Hans van Horzen

Onafhankelijk

1 juli 2021

Joyce van Dorssen

Werknemers

1 juli 2019

Madeleine Jacobs

Werknemers

1 juli 2019

Mattijs Hooglander

Werkgever

1 juli 2019

Kitty Roozemond

Werkgever

1 juli 2019

Kees de Pee

Pensioengerechtigden

1 juli 2021

Fred Steenwinkel

Pensioengerechtigden

1 juli 2021

Willy Westerborg – de Haan

Werkgever

1 juli 2021

Michel van Drie

Werkgever

1 juli 2021
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Verantwoordingsorgaan
Alle leden van het verantwoordingsorgaan zijn op 30 juni 2017 afgetreden. Na de verkiezingen in
april 2017 is per 1 juli 2017 het nieuwe verantwoordingsorgaan geïnstalleerd.
Afgetreden zijn de werknemersvertegenwoordigers Nicole Blauw, Masha Bril, Frank Goosen,
Wilma Rosenboom en Marike Segers. Herkozen door de werknemers is Martijn Mensen.
Nieuw gekozen zijn Marina Bakker – te Booy, Hans Moor en Hylkia Nas – Kersten.
Afgetreden zijn de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden Jolle Dekker, Gerrit de Gooijer,
Jan Pranger, Fred Steenwinkel en Henk Zilverberg. Herkozen door de pensioenontvangers is Miranda Mion.
Nieuw gekozen zijn Mieke Boersma, Alexander van der Garden, Carla Perik en Philip Meijer.

Adviserend en waarmerkend actuaris
In 2017 heeft het pensioenfonds een contract gesloten met Sprenkels en Verschuren B.V.

Bijlagen
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Functies bestuursleden en leden verantwoordingsorgaan
Dit overzicht geeft de hoofdfunctie weer en de belangrijkste nevenfuncties van de bestuursleden en de
leden van het verantwoordingsorgaan ultimo verslagjaar.

Bestuur

Hoofdfunctie

Belangrijkste nevenfunctie(s)

Michel van Drie

Hoofd IT Solutions
ABN AMRO Bank

Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Lid van de raad van toezicht Beter B.V.

Joyce van Dorssen

Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds

Mattijs Hooglander

Hans van Horzen

Voorzitter bestuur
ABN AMRO Pensioenfonds

Madeleine Jacobs

Head Risk International
ABN AMRO Bank
Uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds

Geraldine Leegwater

Kees de Pee

Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds

Neoletta Poelgeest

Uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds

Rick de Rijk

Bijlagen

Maarten Roest

Kitty Roozemond
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Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds

Bestuurslid Advisory Board
Executive RSM
Lidmaatschap van de Klantenraad Achmea
Raadsheer-plaatsvervanger bij de
Belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam
Statutair commissaris Douque Group B.V.
Bestuurslid Stichting Bada (Amsterdam)
Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Bestuurslid ABP
Lid beleggingsadviescommissie
De Nederlandsche Bank
Bestuursvoorzitter Rode Kruis, afdeling Utrecht
Voorzitter Vereniging voor internationaal
monetair onderzoek
Penningmeester Provinciaal Utrechts
Genootschap
Penningmeester Stichting Pupil
Voorzitter Stichting Kromme Rijn Concerten
Marketing advisor Earth Capital partners

Extern lid Bestuurscommissie
balansmanagement Stichting Pensioenfonds
voor de Woningcorporaties
Lid commissie Vermogensbeheer
Pensioenfederatie
Lid Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds
MSD
Lid Raad van Toezicht ABP
Onafhankelijk voorzitter bedrijfstakpensioenfonds
Waterbouw
Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Horeca
en Catering
Lid Raad van Toezicht Goldschmeding Foudation

Bestuur

Hoofdfunctie

Belangrijkste nevenfunctie(s)

Fred Steenwinkel

Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Docent Erasmus Universiteit
Rotterdam

Willy Westerborg –
de Haan

Hoofd Modelling
ABN AMRO Bank

Bestuurslid Pensioenfonds Equens
Bestuurslid Meds on Wheels
Bestuurslid Blijdesteyn
Raad van Toezicht Stichting
Insula Dei Huize Kohlmann
Raad van Toezicht Soteria Nederland
Raad van Toezicht Stichting
Spelenderwijs Utrecht
Niet-uitvoerend bestuurslid
ABN AMRO Pensioenfonds
Extern bestuurslid Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor
het Beroepsvervoer over de weg

Bijlagen
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Verantwoordingsorgaan Hoofdfunctie

Belangrijkste nevenfunctie(s)

Marina Bakker – te Booy

Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
Voorzitter Raad van toezicht
Bedrijfstakpensioenfonds voor
het Schilders-, Afwerkings- en
Glaszetbedrijf
Voorzitter Dyslexiefonds Nederland
Voorzitter Bridgeclub Maarn
Bridgedocent
Secretaris verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
Vice-voorzitter
verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds

Mieke Boersma

Manager Consolidatie
ABN AMRO Bank
Voorzitter
verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds

Alexander van der Garden

Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds

Christiaan Hertogh

Pensioen consultant
ABN AMRO Bank
Head of FX and Commodities
trading ABN AMRO Bank

Martijn Mensen

Philip Meijer
Miranda Mion
Hans Moor

Hylkia Nas – Kersten

Carla Perik

Bijlagen

Annemieke Roest
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Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
Financieel Planner
ABN AMRO Bank

Chief Product Owner GRID
Payments & Acquiring
ABN AMRO Bank
Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
CFO Group Functions
ABN AMRO Bank

Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds
Coach van jeugdhockeyteams
Lid WIFS
Coach Dutch Designer
Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds

Lid verantwoordingsorgaan
ABN AMRO Pensioenfonds

Begrippenlijst
Actuariële analyse:

analyse door de actuaris van de betekenis van opgetreden verschillen tussen de actuariële grondslagen
en de werkelijke ontwikkelingen.

Actuariële grondslagen:

de veronderstellingen met betrekking tot onder meer de rekenrente, kansstelsels en kostenopslagen
die een actuaris hanteert bij het vaststellen van de pensioenverplichtingen en de pensioenpremie.

ALM-studie of asset liability management-studie:

asset liability management is een onderzoekstechniek om bij verschillende scenario’s op het gebied
van de beleggingen en de verplichtingen het effect op de financiële positie van het pensioenfonds te
kunnen voorspellen. De uitgangspunten hebben betrekking op het beleggings-, toeslag- en premiebeleid
in samenhang met de economische omstandigheden. De uitkomst van een ALM-studie is een beleggings
mix met een aanvaardbare combinatie van netto premieniveau, premievolatiliteit, kans op onderdekking
en kans op (volledige) toeslag.

Bedrijfsobligaties:

obligatieleningen uitgegeven door ondernemingen.

Benchmark:

een objectieve maatstaf voor de performance van het belegde vermogen. De benchmark wordt gebaseerd
op een in beginsel vaste samenstelling van beleggingen; fluctuaties in de waarde van de benchmark
worden primair veroorzaakt door de koersfluctuaties van de in de benchmark opgenomen beleggingen.

Beleggingsmix (assetmix):

de verhouding van te onderscheiden beleggingscategorieën zoals aandelen, onroerende zaken, obligaties,
hypotheken en liquiditeiten.

Beleidsdekkingsgraad:

Het gemiddelde van de nominale dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Collateral management:

het dagelijkse proces tussen twee partijen die een derivatenpositie hebben ten opzichte van elkaar waarbij
onderpand ter dekking van de actuele waarde van het derivaat door een van de partijen wordt overgemaakt
naar de andere partij.

Collectieve waardeoverdracht:

Consumentenprijsindex:

de Consumentenprijsindex, reeks Alle Huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Het pensioenfonds hanteert voor de procentuele verhoging van deze index de referentie
periode van een jaar, periode januari – januari.
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een overdracht van pensioenaanspraken op collectieve basis. Collectieve waardeoverdracht kan van
toepassing zijn bij overname, splitsing en outsourcing. Tussen de betrokken partijen dient
overeenstemming te zijn verkregen over de (financiële) voorwaarden.

Dekkingsgraad:

de dekkingsgraad is het pensioenvermogen als percentage van de technische voorzieningen. De dekkings
graad is een globale indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Afhankelijk van de
uitgangspunten worden verschillende dekkingsgraden onderscheiden: nominale dekkingsgraad, reële
dekkingsgraad, strategisch vereiste dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en economische dekkingsgraad.

Dekkingstekort:

de situatie waarbij het eigen vermogen minder is dan het minimaal vereist eigen vermogen.

Directe beleggingsopbrengsten:

rentebaten en -lasten, dividenden en soortgelijke directe opbrengsten.

Derivaten:

financiële contracten waarvan de waarde wordt afgeleid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld
een aandeel), een referentieprijs of een index (bijvoorbeeld de AEX-index). De bekendste derivaten
(ook wel afgeleide financiële instrumenten genoemd) zijn opties, interest rate swaps, futures en forwards.

Duration:

een maatstaf voor de rentegevoeligheid van de vastrentende waarden en van de technische voorzieningen.
De duration geeft de gewogen gemiddelde looptijd weer, waarbij weging plaatsvindt op basis van de
contante waarden van iedere kasstroom. Zo geeft een duration van 5 jaar aan dat bij een stijging (of daling)
van de rentestand met 1 procentpunt, de koers van de vastrentende waarde ongeveer met 5 procent
punten daalt (of stijgt). Bij een duration van 19 voor de technische voorzieningen, betekent een stijging
(c.q. daling) van de rentestand met 1 procentpunt, een daling (of stijging) van de technische
voorzieningen met 19 procentpunten.

Economische dekkingsgraad:

de dekkingsgraad is het pensioenvermogen als percentage van de technische voorzieningen, waarbij
bij het bepalen van de technische voorzieningen gerekend is met een rentetermijnstructuur op basis
van de actuele swapcurves, zonder de door De Nederlandsche Bank in 2012 ingevoerde aanpassingen
(driemaandsmiddeling en ultimate forward rate-methode)

Eigen vermogen:

het verschil tussen het pensioenvermogen en de technische voorzieningen.

Emerging markets of opkomende markten:

financiële markten van ontwikkelingslanden. Deze markten worden vaak gekarakteriseerd door de snelle
maar instabiele economische groei.

Bijlagen

Exposure:

het bedrag waarover prijs- of koersrisico wordt gelopen. Voor beleggingen kunnen deze risico’s gelegen
zijn in onder meer valuta-, rente- en koersfluctuaties. Voor pensioenverplichtingen onder meer in rente
fluctuaties, sterftekansen en toeslagen.

Feitelijke beleggingsmix:

de op enig moment geldende samenstelling van de beleggingsportefeuille.

Financieel toetsingskader (FTK):

het toezichtregime dat van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van het
pensioenfonds. Het financieel toetsingskader is onderdeel van de Pensioenwet.
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Financiële Instellingen risicoanalyse methode (FIRM):

een door DNB ontwikkelde methode om de risico’s bij financiële instellingen te analyseren. De volgende
risico’s worden onderscheiden: matchingrisico, marktrisico, kredietrisico, verzekeringstechnisch risico,
omgevingsrisico, operationeel risico, uitbestedingsrisico, ICT-risico, integriteitsrisico en het juridisch risico.

Forwards:

een termijncontract in effecten, goederen of vreemde valuta, dat niet gestandaardiseerd is voor de termijn,
de uitoefenprijs en het aantal onderliggende waarden.

Franchise:

Gedeelte van het pensioengevend salaris dat bij de berekening van het pensioen en de pensioenpremie
buiten beschouwing wordt gelaten.

Future:

een termijncontract in effecten, goederen of vreemde valuta, dat gestandaardiseerd is voor de termijn,
de uitoefenprijs en het aantal onderliggende waarden.

Gewezen deelnemer:

iemand die een premievrij, nog niet ingegaan pensioen heeft bij het pensioenfonds.

Indexatie:

de aanpassing van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten aan prijs- of loonontwikkelingen; ook
wel toeslagverlening genoemd.

Indirecte beleggingsopbrengsten:

de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutaresultaten op de beleggingen.

Individuele waardeoverdracht:

een wettelijk recht om in individuele gevallen opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan de
pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP)

IORP is de Europese pensioenfondsenrichtlijn die in 2003 is aangenomen om tot een interne markt voor
arbeidsgerelateerde en kapitaalgedekte pensioenen in Europa te komen. In Nederland zijn alle pensioen
fondsen IORP. De richtlijn vindt zijn neerslag in de Pensioenwet. Eind 2016 is de richtlijn herzien: IORP II.

International Standard on Assurance Engagements 3402 (ISAE 3402 type II)

Lange rente:

de rente op leningen met een relatief lange looptijd; ook wel kapitaalmarktrente genoemd.

Leverage:

financiering met vreemd vermogen waardoor extra rendement kan worden behaald.

Leningen op schuldbekentenis:

leningen tussen twee partijen die niet via de effectenbeurs worden verhandeld (onderhandse leningen).
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een verklaring omtrent de werking van beheersmaatregelen bij een ‘service organisation’ (uitbestedingspartij).
De toevoeging type II betekent dat de effectieve werking van de beheersmaatregel over een vastgestelde
periode is vastgesteld. Bij een type I verklaring wordt enkel een oordeel gegeven over het bestaan van
de maatregelen (een momentopname).

Marktrente:

de rente die specifiek voor het pensioenfonds equivalent is aan de door DNB voorgeschreven nominale
rentetermijnstructuur voor de berekening van de technische voorzieningen.

Matchingportefeuille:

een vastrentende beleggingsportefeuille waarvan het rendement de waardeverandering van de verplichtingen
van het pensioenfonds volgt. Bij het gebruik van een dergelijke portefeuille is er geen sprake meer van
renterisico als de omvang van de matchingportefeuille vergelijkbaar is met de omvang van het vermogen
van het pensioenfonds. Er is nog wel sprake van renterisico als de matchingportefeuille slechts een deel
van het vermogen van het pensioenfonds dekt.

Middelloonregeling:

bij een middelloonregeling wordt bij de opbouw van het pensioen uitgegaan van de gemiddelde pensioen
grondslag over de duur van het deelnemerschap.

Minimaal vereist eigen vermogen:

de ondergrens van het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 131 van de Pensioenwet.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

de dekkingsgraad die behoord bij het Minimaal vereist eigen vermogen.

MSCI:

Morgan Stanley Capital International (MSCI), een organisatie die indices samenstelt die gebruikt kunnen
worden als benchmark.

Nominale dekkingsgraad:

de dekkingsgraad is het pensioenvermogen als percentage van de technische voorzieningen, waarbij
de technische voorzieningen bepaald zijn op basis van de door DNB voorgeschreven nominale
rentetermijnstructuur

Nominale rentetermijnstructuur:

de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde termijnstructuur die gebruikt wordt om de actuele waarde
van de pensioenverplichtingen te bepalen. De termijnstructuur wordt geconstrueerd op basis van het
gemiddelde van de swapcurves van de afgelopen drie maanden, met een correctie van de looptijden
vanaf 21 jaar op basis van de utimate forward rate.

Opkomende markten of emerging markets:
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financiële markten van ontwikkelingslanden. Deze markten worden vaak gekarakteriseerd door een snelle
maar instabiele economische groei.

Overlevingstafel:

een overlevingstafel geeft aan wat de levens- en sterftekansen van mannen en vrouwen zijn, afhankelijk
van de bereikte leeftijd. De overlevingstafels worden door actuarissen gebruikt bij hun berekeningen
van de technische voorzieningen en de pensioenpremies.

Peildatum:

1 april, tenzij in de cao van de werkgever anders is bepaald.

Pensioenovereenkomst:

hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende het pensioen.
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Pensioenvermogen:

de som van de beleggingen, waaronder de gecedeerde pensioenpolissen, de vorderingen, overlopende
activa en liquide middelen onder aftrek van de overige schulden en overlopende passiva.

Performance:

de performance van het belegd vermogen is het totale directe en indirecte rendement uitgaande van
de marktwaarde van de beleggingen. Deze performance wordt vergeleken met de performance van
de benchmark. Door middel van een performance attributieanalyse wordt het verschil tussen beide op
kwantitatieve wijze verklaard.

Rating:

de rating van een belegging of een onderneming geeft het kredietrisico of debiteurenrisico van een bepaalde
belegging weer. De ratings worden vastgesteld door gespecialiseerde rating agents.

Reële dekkingsgraad:

de reële dekkingsgraad geeft aan welk percentage van de volledig geïndexeerde toekomstige uitkeringen
in de huidige financiële positie en marktomstandigheden risicoloos ingekocht kan worden.

Renteswap:

overeenkomst tussen twee partijen waarin rentebetalingen (bijvoorbeeld variabel tegen vast) geruild worden.

Returnportefeuille:

een beleggingsportefeuille die zo is samengesteld dat daarmee naar verwachting een hoger rendement
wordt behaald dan het rendement op de verplichtingen van het pensioenfonds.

Rentetoevoeging:

de rentetoevoeging ten behoeve van de voorziening pensioenverplichtingen (deze volgt uit de rentetermijn
structuur van De Nederlandsche Bank).

Reserves:

het verschil van het pensioenvermogen en de technische voorzieningen.

Reservetekort:

er is een reservetekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de strategisch vereiste dekkingsgraad.

Risicobudget:

het toegestane risico in de beleggingsportefeuille. De hoogte van het risico wordt bepaald door de ex ante
tracking error. De ex ante tracking error is gelijk aan de standaarddeviatie van de out- en underperformance.
Het is een goede maatstaf voor het meten van het extra risico van de portefeuille ten opzichte van
de benchmark.

Stochastisch model:

Model waarin toekomstige sterftekansen niet vaststaan, maar beschreven worden door kansverdeling.

Swap:

een derivaat waarin kasstroompatronen worden uitgewisseld (bijvoorbeeld vast tegenover variabel).
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Voorbeeld. Stel, er is een verwacht rendement op de portefeuille van 5% en een ex ante tracking error
van 2%. Dit betekent dat er een kans van 67% is dat het rendement op de portefeuille tussen 3% en 7%
ligt (+/- 2% ten opzichte van het verwachte rendement).

Technische voorzieningen:

de voorzieningen die nodig zijn om aan de al bestaande pensioenverplichtingen aan de aanspraak- en
pensioengerechtigden te voldoen.

Ultimate Forward rate:

De rekenrente na het laatste liquide punt in de swaptermijnmarkt. Het wordt gezien als een risicovrije
rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat.

Uitvoeringsovereenkomst:

een overeenkomst tussen het pensioenfonds en een bij het pensioenfonds aangesloten werkgever over
de uitvoering van de pensioenovereenkomsten.

Vastrentende waarden:

obligaties, leningen op schuldbekentenis, medium term notes en hypothecaire leningen.

Vereist eigen vermogen:

het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 132 van de Pensioenwet.

Vereiste dekkingsgraad:

de dekkingsgraad die hoort bij het Vereist eigen vermogen.

Waardeoverdracht:

een wettelijk recht om in individuele gevallen opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan de pensioen
uitvoerder van de nieuwe werkgever.

Zakelijke waarden:

Bijlagen

Risicovolle beleggingen zoals vastgoedbeleggingen, en aandelen.
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Key figures

(Amounts rounded to the nearest euro million)
2017

2016

2015

2014

2013

18.151
54.286
26.612
99.049

19.171
53.264
26.053
98.488

19.791
52.108
25.627
97.526

20.423
52.553
24.609
97.585

21.355
53.615
23.898
98.868

Income
Contributions
Value transfers
Totaal

381
6
387

354
14
368

327
11
338

1.066
27
1.093

451
3.825
4.276

Benefits paid
Pensions
Value transfers
Total

559
4
563

532
4
536

510
7
517

492
7
499

451
12
463

Technical provisions
Members
Former members
Pensioners
Total

4.909
6.654
8.737
20.299

5.575
6.525
8.532
20.632

5.311
6.001
8.032
19.344

5.165
5.758
7.630
18.553

3.796
4.820
6.326
14.942

Discount rate technical provisions

1,48%

1,32%

1,69%

1,88%

2,76%

Plan assets
Fixed income securities
Equities and property
Other assets
Total

18.670
7.973
-151
26.492

16.898
8.963
317
26.178

15.504
7.689
284
23.477

14.524
7.558
1.453
23.535

10.541
6.553
568
17.662

Reserves
Minimal capital requirement
Funding shortfall
Required equity capital
Strategic required funding ratio
Required funding ratio
Reserve deficit

6.192
830
0
2.966
120%
115%
0

5.545
851
0
4.126
120%
118%
0

4.133
793
0
3.931
120%
115%
0

4.982
768
0
2.656
114%
112%
0

2.721
620
0
2.092
114%
112%
0

Investment result
ABN AMRO Penison Fund
Internal benchmark

2,0%
1,6%

12,3%
11,0%

0,7%
0,4%

29,5%
27,5%

1,4%
1,3%

Funding ratio
Economic
Nominal
DNB regulatory
Real

128%
130%
129%
104%

122%
127%
121%
99%

117%
121%
124%
100%

115%
127%
91%

116%
118%
0%
81%

Indexation
Consumer price index

1,70%
1,70%

0,6%
0,6%

0,0%
0,0%

1,4%
1,4%

3,0%
3,0%

Management costs
Pension management cost
Asset management cost

184
0,11%

161
0,11%

168
0,11%

170
0,12%

184
0,19%

Summary

Number of insured
Members
Former members
Pensioners
Totaal
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Highlights
Introduction

This chapter describes key developments in 2017. The next chapters deal with these developments in
greater depth.

Indexation decision for 2016

The pensions of existing and future pension beneficiaries were fully indexed on 1 April 2017. The pensions
were increased by 1.7%. Prices rose by 1.7% from January 2016 to January 2017. The pension fund’s
financial position did not offer any scope for catch-up indexation for the years 2011 and 2012 (year-end
2017: less than 0.3%).

Financial position

The pension fund’s financial position continued to improve in 2017. The increase in yield curve caused the
technical provisions to fall. The fund also achieved return on investment, which resulted in an increase in
assets. The economic funding ratio increased from 122.1% at year-end 2016 to 127.7% at year-end 2017.
When calculating this funding ratio, no allowance is made for the UFR method for maturities longer than
20 years. The nominal funding ratio increased from 126.9% at year-end 2016 to 130.5% at year-end 2017.
The policy funding ratio was 129.2% in 2017, up from 120.8% at year-end 2016. The funding ratio is based
on the average of the nominal funding ratios of the preceding twelve months.

International Card Services

International Card Services B.V. (ICS) joined the pension fund on 1 January 2017. ICS is a wholly owned
subsidiary of ABN AMRO Bank N.V. By ICS joining, the number of active members has increased by
approximately 600. There was no group transfer of accrued benefits.

Administration of net pay pension plan

The Board and ABN AMRO Bank N.V. reached agreement in 2017 about the administration of the net
pay pension plan of ABN AMRO Bank N.V. From 1 January onwards, the pension fund has administrated
the net pay pension plan in addition to the basic pension plan. As a result, members and former members
now have a better knowledge and understanding of their pension situation. It also allows the pension fund
to gain experience at administrating an individual pension plan.

Change in structure

To make the organisation flexible and agile in response to developments in society, the Board decided
in the third quarter of 2017 to restructure the pension fund. A number of departments were combined early
in 2018. The Board also decided to raise the number of executive Board members from three to four.
The Employee Council issued a positive formal opinion on the organisational changes.

New accountability body

The terms of service of the members of the accountability body expired on 30 June 2017. For this reason,
elections were held in the spring of 2017. Nine members were elected to the accountability body (four
representing staff and five representing pensioners). The employer also nominated two members.
The accountability body has had 11 members since 1 July 2017. The elections proved a success.
Many candidates put themselves forward and they ranged widely in terms of diversity. The voter
turnout was good too: about 22% of registered voters cast their vote.

Nomination of non-executive Board members
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The Board decided in 2016 that non-executive Board members representing pensioners would no longer
be elected, but rather be nominated by the other non-executive Board members. In 2017, a nomination
committee nominated two candidates representing pensioners for the non-executive Board. The nomination
committee was made up of three members of the accountability body representing pensioners, one member
of the interest group for deferred members, one external member and the pension fund’s HR Manager.

Financial statements
Balance sheet at 12-31-2017
(in euro 1,000)
Assets
Investments
Property investments
Equities
Fixed income securities
Derivatives
Other investments

2017

89.223
7.883.867
17.092.309
1.577.803
88.893

97.615
8.865.342
15.062.134
1.937.172
294.747

Total investments

26.732.095

26.257.010

Assigned policies

26.092

28.631

Receivables, prepayments and accrued income

50.075

32.402

5.821

5.662

26.814.083

26.323.705

Cash and cash equivalents

Liabilities
General reserve
Technical provisions
Other liabilities, accruals and deferred income

Summary

2016
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2017

2016
6.192.365

5.545.113

20.299.449

20.632.424

322.269

146.168

26.814.083

26.323.705

Statement of income and expenditure for 2017
(in euro 1,000)
Income

2017

Contributions
Direct investment result
Indirect investment result
Other income

Expenditure

Change in technical provisions

381.306
635.562
-132.596
3.091

354.018
588.501
2.291.410
2.894

887.363

3.236.823

2017

Pension payments
Pension accrual
Indexation
Addition of interest
Withdrawal for pension payment
Change of market interest
Change on account of assigned policies
Change on account of change of mortality foundations
Other changes in technical provisions

2016

2016
559.081

240.987
339.749
-45.670
-558.117
-271.480
2.431
-2.015
-38.860

532.336
217.392
112.214
-11.574
-532.719
1.768.877
9.462
-231.512
-43.817

-332.975

1.288.323

2.539
-1.690
13.097
57

2.442
-9.963
11.575
10

240.109

1.824.723

647.252

1.412.100

General reserve

647.252

1.412.100

Balance of income and expenditure

647.252

1.412.100

Change in assigned policies as part of technical provisions
Balance of assigned pension rights
Costs not related to asset management
Other expenditures
Balance of income and expenditure
Appropriation of the balance of income and expenditure

Summary
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