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Voorwoord
In het jaar 2021 stond grotendeels de pandemie centraal die in maart 2020 is begonnen. Evenals het
voorgaande jaar konden de vergaderingen en overleggen tussen bestuursleden en de adviseurs
zonder problemen doorgang vinden met behulp van videovergaderingen. De financiële markten
herstelden zich in 2021. De rente is met circa 0,5% iets gestegen. De aandelenmarkten stegen
aanzienlijk.
De verplichtingen zijn door de gestegen rente gedaald van EUR 340 miljoen ultimo december 2020
naar EUR 320 miljoen ultimo 2021. Een daling van EUR 20 miljoen.
Het pensioenfonds heeft haar renterisico voor 70% afgedekt. De daling van de waarde van de
vastrentende waarden is daardoor beperkt gebleven. Deze vormen met circa 71% het grootste deel
van het belegd vermogen. De overige 29% bestaat uit aandelen, die een stijging lieten zien. Deze
twee effecten zorgden ervoor dat de totale waarde van de beleggingen nagenoeg gelijk is gebleven
ten opzicht van het vorige jaar. In totaliteit is het pensioenvermogen ultimo 2020 circa EUR 379
miljoen onveranderd gebleven per ultimo 2021.
Door de gedaalde verplichtingen is de dekkingsgraad gestegen van 111,4% ultimo 2020 naar 118,5%
ultimo 2021.
De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, is
gestegen van 106,4% ultimo 2020 naar 115,1% ultimo 2021.
Het toeslagenbeleid voor actieven, inactieven en gepensioneerden geldt zowel voor de
pensioenregeling van PepsiCo als van Duyvis. Indien de dekkingsgraad voldoende is kan per 1 januari
een toeslag worden verleend. Omdat de beleidsdekkingsgraad per 1-1-2021 lager was dan 110% kon
conform het beleidskader in het jaar 2021 geen toeslag worden toegekend.
Voor bepaalde groepen actieven is een overgangsmaatregel van kracht. Voor de deelnemers in de
Duyvis-regeling, die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel, is toeslag toegekend per 1
januari 2021 van 0,71%, gefinancierd uit het toeslagendepot, waar een bestemmingsreserve voor is
gevormd. Voor de deelnemers in de PepsiCo-regeling, die in aanmerking komen voor de
overgangsmaatregel, is toeslag toegekend per 1 januari 2021 van 0,54%, gefinancierd uit het
toeslagendepot dat is gefinancierd door de werkgever.
De deelnemersontwikkeling is in totaliteit ten opzichte van 2020 stabiel gebleven, het aantal actieven
is licht gestegen.
Het pensioenfonds heeft een premiedekkingsgraad van 111,0%, dus ruim boven de 100%.
Namens het bestuur,
Dhr. R.J.P. Siebesma (Voorzitter)
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Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen
Per 31 december

2021

2020

2019

2018

2017

(Alle bedragen zijn x € 1.000)

Aantal verzekerden
Actieve deelnemers

506

498

500

517

543

Premievrije rechten (‘slapers’)

824

831

832

793

770

Pensioengerechtigden

430

399

388

375

361

1.760

1.728

1.720

1.685

1.674

10.438

9.128

8.650

8.705

8.474

10.846

9.570

8.650

8.705

8.474

916

976

904

1.107

705

979

1.088

1.018

1.241

779

4.652

4.172

3.862

3.685

3.443

Actieve deelnemers Duyvis

0,71%

0,76%

1,68%

1,75%

1,75%

Actieve deelnemers PepsiCo

0,54%

0,63%

1,68%

1,34%

0,36%

Inactieve deelnemers

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Niet toegekende toeslagen
Inflatie (afgeleide
consumentenprijsindex okt-okt)

1,48%

1,12%

1,73%

1,68%

1,34%

2,75%

1,12%

1,73%

1,68%

1,34%

Pensioenvermogen

379.667

379.124

321.749

266.480

259.700

Vereist eigen vermogen

355.143

376.958

327.985

279.223

268.520

Minimaal vereist eigen vermogen

333.555

354.307

308.139

260.414

250.519

Technische Voorzieningen

320.414

340.348

296.038

249.955

240.446

Dekkingsgraad (%)

118,5%

111,4%

108,7%

106,6%

108,0%

Beleidsdekkingsgraad (%)

115,1%

106,4%

107,1%

108,8%

107,3%

Vereiste dekkingsgraad (%)

110,8%

110,8%

111,0%

111,7%

111,7%

91,9%

86,8%

85,5%

87,2%

85,6%

Aandelen

115.078

126.756

94.452

59.474

63.355

Vastrentende waarden

261.986

250.097

224.665

189.279

183.186

13.491

22.726

8.792

14.283

10.769

Totaal rendement op beleggingen

-2,3%

14,5%

19,5%

1,4%

-0,4%

Benchmarkrendement
Kosten vermogensbeheer in % van
gem. belegd vermogen
Transactiekosten in % van gem.
belegd vermogen

-3,2%

17,4%

23,6%

1,5%

-1,5%

0,11%

0,09%

0,12%

0,13%

0,14%

0,02%

0,05%

0,10%

0,05%

0,00%

Totaal
Pensioenen
Kostendekkende premie huidig
boekjaar
Feitelijke premie huidig boekjaar
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten per deelnemer in
hele euro’s*
Uitkeringen
Toeslagverlening (%)

Vermogen en solvabiliteit

Reële dekkingsgraad (%)
Beleggingen

Derivaten
Beleggingsrendement (%)

* Het aantal deelnemers is hierbij de som van de actieve en gepensioneerde deelnemers overeenkomstig de Aanbevelingen
Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.
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Karakteristieken van het pensioenfonds
Profiel

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (hierna “SPPN” of “pensioenfonds”), statutair gevestigd in
Utrecht, is per 23 december 2013 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Pensioenfonds Smiths en
Stichting Pensioenfonds Duyvis. De laatste versie van de statuten dateert van 23 april 2021. Het
pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30169415. Stichting
Pensioenfonds PepsiCo Nederland is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de
Pensioenfederatie. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft geen werknemers in dienst.

Samenvatting Missie Visie en Strategie
Missie
Het pensioenfonds:
•
voert op professionele wijze de pensioenovereenkomst uit zoals deze is afgesproken tussen de
(gewezen) werknemers van en met de werkgever, zijnde PepsiCo Nederland B.V. en Duyvis
Production B.V.;
•
heeft ten doel om op evenwichtige wijze de belangen van alle deelnemersgroepen nu en in de
toekomst, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en
overlijden;
•
voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en
pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het waardevast houden van de
opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken;
•
voert de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever op een kwalitatief hoog niveau uit en tegen
een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Visie

Rekening houdend met de ontwikkelingen ten aanzien van het pensioenstelsel in Nederland, de
uitvoeringskosten per deelnemer en het draagvlak bij de deelnemers en de sponsor heeft het bestuur
haar visie als volgt geformuleerd:
•
Het bestuur is van mening dat op dit moment de verwachting is dat het fonds de komende vijf
jaren de doelstellingen zoals verwoord in de missie kan waarmaken.
•
Het bestuur zal de ontwikkelingen in het pensioenstelsel in Nederland en de uitvoeringskosten per
deelnemer monitoren en evalueren. Indien daar aanleiding toe is zal het bestuur haar visie
bijstellen. Indien de doelstellingen in gevaar komen dan zal het bestuur zich beraden over haar
toekomst. Het bestuur volgt de ontwikkelingen in de markt en laat zich evenwel nu al informeren
over mogelijkheden om tijdig op toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen.
•
Het bestuur is zich bewust dat het dient om te gaan met de verwachtingen van alle
belanghebbenden. Nu, maar ook met de toekomstige maatschappelijke veranderingen en
bijbehorende verwachtingen omtrent pensioenopbouw.
•
Het bestuur acht communicatie en transparantie van groot belang om deze verwachtingen te
managen. Alleen hierdoor kan er een wederzijdse betrokkenheid ontstaan die de huidige en
toekomstige maatschappelijke verwachtingen zal reflecteren.

Strategie

Het bestuur heeft de strategie om tot invulling van haar missie te komen uitgewerkt aan de hand van
de volgende kernwaarden:
•
Betrouwbaarheid
De deelnemers moeten op het fonds kunnen vertrouwen. Nu en in de toekomst. Het fonds voert
zijn taken degelijk uit en toetst of afspraken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.
Het fonds werkt vanuit een robuust en solide beleidskader en de beginselen van goed
pensioenfondsbestuur. De beslissingen van het fonds zijn zorgvuldig en zijn passend binnen het
karakter en de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds.
•
Deskundigheid
Het fonds voert de aan ons toevertrouwde taken deskundig en professioneel uit op een adequate,
correcte, weloverwogen en zorgzame wijze. Het fonds is aanspreekbaar op zijn gedrag en
besluiten. Bij inschakeling van externe partijen moeten ook die aan de normen van het fonds
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•

•
•
•

voldoen. Om ook in de toekomst aan deskundigheidseisen te voldoen stelt het bestuur zich op de
hoogte van actuele ontwikkelingen.
Transparantie
Het fonds communiceert helder en open over de pensioenregeling, de financiële positie van het
fonds en de risico’s die daaraan verbonden zijn voor de belanghebbenden bij het fonds. Het fonds
communiceert helder en legt open verantwoording af over de invulling van de aan het fonds
opgedragen taak, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
Processen:
Het pensioenfonds draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke operationele uitvoering. Hiertoe
behoort het adequaat inrichten van de processen.
Beleggingsbeleid
Het vermogen wordt beheerd op basis van de ‘investment beliefs’. Prudent beleggingsbeleid staat
centraal.
Monitoren:
Het bestuur bewaakt de prestaties van het fonds qua kosten, rendementen en risicomanagement.

Beleid en verantwoording
Het pensioenfonds geeft uitvoering aan de pensioenreglementen zoals overeengekomen in de, met de
aangesloten ondernemingen overeengekomen, uitvoeringsovereenkomst. Deze uitvoering bestaat uit
het beleggen van het beschikbare vermogen, het doen van uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden en
het informeren van belanghebbenden. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de
beleidsruimte van het bestuur.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en houdt als ‘goed huisvader’ de regie over de
werkzaamheden van het pensioenfonds. Daartoe is de volgende beleids- en verantwoordingscyclus
geïmplementeerd:
•
beleid vastlegging: reglement en uitvoeringsovereenkomst;
•
analyse en verankering: Asset and Liability Management Study (ALM) en Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota (ABTN);
•
implementatie: Uitbestedingsdocumenten, Vermogensbeheermandaten, Service Level
Agreements;
•
monitoren: SLA rapportages, performance rapportages en ISAE rapporten; en
•
verantwoording: UPO (uniform pensioenoverzicht), jaarrekening, verslag verantwoordingsorgaan
en intern toezicht, communicatie naar deelnemers.
Het pensioenfonds heeft haar werkwijze uitgewerkt in een premie-, indexatie- en beleggingsbeleid. In
de Actuarieel Beleidstechnische Nota (ABTN) zijn de opzet van het pensioenfonds, de risicoanalyse en
wijze van uitvoering gedocumenteerd.
Uitgangspunt van ieder individueel bestuurslid en het bestuur als geheel is dat er gehandeld wordt in
het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds, rekening houdend met de korte- en
langetermijneffecten van maatregelen. De overwegingen van het bestuur worden in de notulen van de
bestuursvergaderingen vastgelegd. Het bestuur weegt in zijn besluitvorming de aanbevelingen van de
visitatiecommissie mee en gaat een dialoog aan met het verantwoordingsorgaan bij het afleggen van
verantwoording.

Risicohouding (afstemming met sociale partners en VO)

De risicohouding van het pensioenfonds is de mate waarin het pensioenfonds bereid is
beleggingsrisico’s te lopen, om de doelstellingen van het pensioenfonds te realiseren en de mate
waarin het pensioenfonds beleggingsrisico’s kan lopen, gegeven de kenmerken van het pensioenfonds.
De risicohouding komt tot uiting in de ondergrenzen, zoals deze door SPPN zijn bepaald. Deze
ondergrenzen komen voort uit de aanvangshaalbaarheidstoets, die het pensioenfonds in 2020 heeft
uitgevoerd. Jaarlijks wordt met een haalbaarheidstoets gekeken of aan deze ondergrenzen niet
worden overschreden.
Het pensioenfonds heeft de door haar gewenste risicohouding vastgesteld, met de daarbij
gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van deze risicohouding. Het pensioenfonds heeft dit aan
sociale partners en het verantwoordingsorgaan voorgelegd.
Sociale partners en het verantwoordingsorgaan hebben destijds verklaard zich te kunnen vinden in de
door het bestuur vastgestelde risicohouding.
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Organisatie
Bestuur

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland staat onder leiding van een bestuur dat is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de werkgever, inclusief een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers
van de werknemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
Eind 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

Namens werkgever
Naam

Voorzitter

Dhr. R.J.P. Siebesma

1962

31-12-2024***

Secretaris

Mevr. V.T. Harris

1973

31-01-2022 +

Lid

Dhr. W. Kuzee

1965

31-12-2023 *

* Einde eerste termijn

Geb. jaar

Moment van
aftreden

Functie

*** Einde tweede termijn + einde termijn voorganger

Namens werknemers en pensioengerechtigden
Geb. jaar

Moment van
aftreden

Functie

Naam

Lid

Dhr. A.J.A.J. Wentrup

1947

31-12-2024***

Lid

Dhr. J.G. Sieraad

1960

30-06-2023

Lid

vacature

*** Herbenoemd begin 2022 tot 31-12-2024

Aspirant bestuurslid is dhr. M.A.M. Vredenbregt (geb. jaar 1985).
Mevr. Harris heeft begin 2022 haar werkzaamheden bij PepsiCo beëindigd als gevolg waarvan ook
haar werkzaamheden voor SPPN zijn beëindigd. Jeroen de Bruijn (1985), voormalig lid van het
verantwoordingsorgaan, heeft haar werkzaamheden als aspirant bestuurslid overgenomen.
De zittingsduur van bestuursleden is drie jaar met de mogelijkheid tot een herbenoeming van drie
maal drie jaar. De maximale zittingsduur is daarmee twaalf jaar.
Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform statuten en reglementen van het pensioenfonds,
overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).
Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal terrein. Het
bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds
en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs.
Het pensioenfonds verricht enkel activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die
daarmee verband houden. Er worden door het pensioenfonds geen nevenactiviteiten uitgevoerd.

Beleggingsadviescommissie

Omdat het vermogensbeheer bij een externe partij is ondergebracht, is er een
beleggingsadviescommissie met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder. Het
pensioenfonds past geen tactisch beleid toe. De beschikbare bandbreedtes worden uitsluitend
gebruikt, om afwijkingen ten opzichte van de normwegingen die door marktbewegingen ontstaan op
te vangen.
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De samenstelling van de beleggingsadviescommissie op 31 december 2021 was als volgt:
Naam

Verhouding t.o.v. SPPN

Dhr. M. Rosenberg

Voorzitter bestuur namens werkgever

Dhr. R.J.P. Siebesma

Bestuurslid

Dhr. E. Krijgsman

Extern adviseur

Als aspirant lid is aanwezig in de commissie:
Dhr. M.A.M. Vredenbregt

Aspirant lid bestuur

Als toehoorder heeft de sleutelfunctiehouder risicobeheer dhr. Sieraad de beleggingsvergaderingen
bijgewoond.

Communicatiecommissie
Twee bestuursleden hebben zitting in de communicatiecommissie. Deze commissie heeft als taak om
het bestuur te adviseren over voorstellen voor de communicatie.
De samenstelling van de communicatiecommissie op 31 december 2021 was als volgt:
Naam

Verhouding t.o.v. SPPN

Dhr. A.J.A.J. Wentrup

Bestuurslid namens pensioengerechtigden

Mevr. V.T. Harris

Bestuurslid namens werkgever

Mevr. Harris heeft begin 2022 haar werkzaamheden bij PepsiCo beëindigd als gevolg waarvan ook
haar werkzaamheden voor SPPN zijn beëindigd. Dhr. Kuzee heeft haar werkzaamheden als lid van de
communicatiecommissie overgenomen.

Sleutelfuncties

Vanaf 2019 is het wettelijk verplicht, dat een pensioenfonds voor drie kerngebieden een sleutelfunctie
heeft ingericht. Onderstaande personen zijn als verantwoordelijke voor deze kerngebieden benoemd.
De heren Sieraad en Kuzee zijn tevens bestuurslid. De heer Schilder is tevens certificerend actuaris.
Naam

Sleutelfuncties

Dhr. J.G. Sieraad

Sleutelfunctiehouder risicobeheer

Dhr. R.T. Schilder

Sleutelfunctiehouder actuariëel

Dhr. W. Kuzee

Sleutelfunctiehouder interne audit

Verantwoordingsorgaan (VO)

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 31 december 2021 was als volgt:
Naam

Geb. jaar

Verhouding t.o.v. SPPN

Moment van
aftreden

Dhr. G. Bunschoten

1953

Voorzitter VO namens
pensioengerechtigden

Dhr. J. de Bruijn

1985

VO lid namens werkgever

31-12-2022 +

Dhr. J.H.D. Stepanov

1964

VO lid namens werknemers

31-12-2022 +

31-12-2024

*Einde eerste termijn + einde termijn voorganger
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Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur
aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder indien
van toepassing de bevindingen van de visitatiecommissie.

Intern toezicht
Het bestuur heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie. Deze
visitatiecommissie, die bestaat uit externe deskundigen, geeft jaarlijks een oordeel over: de beleidsen bestuursprocedures en -processen, de interne controle, de wijze waarop het pensioenfonds wordt
aangestuurd en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn. Het oordeel
van de visitatiecommissie wordt opgenomen in het jaarverslag.
De visitatiecommissie bestaat uit mevrouw H. Polee, de heer R. Kragten en de heer F. Lemkes van VC
Holland. Het verslag is opgenomen in dit jaarverslag.

Compliance officer

De heer E. Klijn (PFSupport) is benoemd tot compliance officer. De compliance officer is onafhankelijk
en rapporteert jaarlijks zijn bevindingen aan het bestuur. De compliance officer beoordeelt of het
bestuur voldoet aan de wet- en regelgeving en aan haar eigen vastgestelde statuten en
pensioenregeling. In het bijzonder vallen hieronder toezicht op de juiste uitvoering van de principes
van goed pensioenfondsbestuur. In het kader van deze principes tekent het bestuur jaarlijks een
gedragscode. Het bestuur verklaart in deze gedragscode geen enkele vorm van beloning te ontvangen
voor werkzaamheden uitgevoerd door derden die verband houden met het bestuur van het
pensioenfonds.
De compliance officer heeft in zijn rapportage van 6 april 2022 geen bijzonderheden geconstateerd.
Het bestuur is niet bekend met fraudegevallen.

Bestuursondersteuning

Het actuariële advies is uitbesteed aan Mercer (Nederland) B.V. De adviserend actuaris is aanwezig
tijdens de bestuursvergaderingen. Ultimo boekjaar 2021 is de adviserend actuaris dhr. S. Voskuilen.
Dion Pensioen Services verleent als onderdeel van haar diensten een beperkte mate van
bestuursondersteuning.
De heer R.T. Schilder van Willis Towers Watson is aangesteld als certificerend actuaris.
De controle op de jaarrekening wordt uitgevoerd door de heer N. van Dam RA van KPMG Accountants
N.V.

Externe dienstverleners, Uitbesteding

De deelnemers-, excasso- en financiële administratie is uitbesteed aan Dion Pensioen Services (DPS).
De uitvoering is vastgelegd in een Service Level Agreement. ieder kwartaal wordt over de uitvoering
een SLA rapportage opgesteld. Daarnaast is in het derde kwartaal gestart met een risicorapportage.
DPS beschikt over een ISAE 3402 Type 2 rapport, waarin verantwoording afgelegd wordt over de
beheersing van de bedrijfsvoering. In dit rapport is een verklaring van een onafhankelijke accountant
opgenomen, die heeft beoordeeld of de interne beheersmaatregelen op afdoende wijze zijn opgezet,
bestaan en werken. Het bestuur heeft het ISAE rapport getoetst en vastgesteld dat er een
goedkeurende verklaring is afgegeven. De rapporten zijn dekkend voor de werkzaamheden. De
aanbevolen controles worden door het bestuur uitgevoerd. Het bestuur stelt vast dat er geen
significante bevindingen naar voren zijn gekomen.
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BlackRock Netherlands BV. De uitvoering is vastgelegd in een
investment management agreement. Er zijn vaste vergoedingen afgesproken met de
vermogensbeheerder. Er zijn geen performance gerelateerde fee’s overeengekomen.
Ook de vermogensbeheerder verstrekt jaarlijks een ISAE 3402 type 2 rapport Het laatst afgegeven
rapport heeft betrekking op de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Er is een
“bridge letter” beschikbaar voor de periode na 30 september tot en met het einde van het jaar,
waarbij verklaard wordt dat in het voor het fonds ook relevant vierde kwartaal, de dienstverlening ook
op niveau is geweest. In het afgegeven rapport is opgenomen het oordeel van de accountant Deloitte
over de werking van de interne controle systemen bij de vermogensbeheerder. In dit oordeel is geen
voorbehoud gemaakt. Dit geeft het bestuur voldoende zekerheid over de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden. Periodiek is er overleg met de vermogensbeheerder, de externe adviseur en de
beleggingsadviescommissie.
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Het bestuur heeft het ISAE rapport getoetst en vastgesteld dat er een goedkeurende verklaring is
afgegeven. De rapporten zijn dekkend voor de werkzaamheden. De aanbevolen controles worden door
het bestuur uitgevoerd. Het bestuur stelt vast dat er geen significante bevindingen naar voren zijn
gekomen.
Het pensioenfonds heeft de bewaarneming van de beleggingen uitbesteed aan Northern Trust.
Northern Trust verstrekt een SOC rapport. De standaarden in het SOC rapport zijn in
overeenstemming met de standaarden conform ISAE 3402.
Het bestuur heeft het SOC rapport getoetst en vastgesteld dat er een goedkeurende verklaring is
afgegeven. De rapporten zijn dekkend voor de werkzaamheden. De aanbevolen controles worden door
het bestuur uitgevoerd. Het bestuur stelt vast dat er geen significante bevindingen naar voren zijn
gekomen.

Herverzekering

Het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico is herverzekerd via SCOR. Het betreft volledige
herverzekering zonder eigen behoud. Dit contract is afgesloten voor een periode van 5 jaar ingaande
1 januari 2018. Doordat sprake is van een volledige herverzekering per 1 januari 2018 is er per 31
december 2019 geen uitlooprisico meer. De wachttijdvoorziening is per 31 december 2021 derhalve
gelijk aan nul.

Mutatieoverzicht deelnemers

In de onderstaande tabel zijn de mutaties in de aantallen actieven, premievrije rechten (slapers) en
pensioengerechtigden opgenomen.
Mutaties in aantallen
Actieven

Stand per 31-12-2020

Premievrijen

Pensioengerechtigden

Totaal

498

831

399

1.728

Nieuwe toetredingen

36

0

0

36

Ontslag met rechten

-20

20

0

0

0

-2

-14

- 16

-8

-20

45

17

Waardeoverdracht, etc.

0

-4

0

-

4

Andere oorzaken

0

-1

0

-

1

Totaal mutaties

8

7

31

32

824

430

1.760

Overlijden
Ingang pensioen (inclusief NP
en WZP)

Stand per 31-12-2021

506

-
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Kenmerken regelingen
Reglement PepsiCo

De pensioenregeling PepsiCo, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015, is een middelloonregeling
met voor alle deelnemers een voorwaardelijke toeslag conform toeslagenmatrix. Het pensioengevend
salaris in 2021 is conform wetgeving gemaximeerd op EUR 112.189. Het opbouwpercentage bedraagt
1,875%. In de laatste versie is het reglement aangepast met de meest recente franchise bedragen en
zijn tekstuele verbeteringen aangebracht.
De kenmerken van de regeling per 1 januari 2021 zijn als volgt opgenomen:

Pensioenregeling PepsiCo
Pensioensysteem

Middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie

Pensioenleeftijd

68 jaar per 1-1-2018

Pensioengevend salaris

12 x het overeengekomen maandsalaris vermeerderd met de
vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en eventueel een
ploegentoeslag. Gratificaties, tantièmes, vergoeding overwerk en
andere door de werkgever nader aan te geven emolumenten
blijven buiten beschouwing.
Bij parttime dienstverband: bovengenoemd loon maal
parttimefactor.
Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 112.189
(wettelijk niveau 2019, jaarlijks met AOW verhoging
geïndexeerd)
Actieven, Inactieven en gepensioneerden: voorwaardelijke
toeslag conform toeslagenmatrix, afgeleide prijsindex okt-okt

Toeslagverlening

Franchise

Pensioengrondslag

Voor actieve deelnemers in de PepsiCo-regeling die vóór 1
januari 2000 zijn toegetreden wordt door de werkgever jaarlijks
een aanvullende premie betaald ten behoeve van het
toeslagendepot.
EUR 14.544 per 01-01-2021
De pensioengrondslag wordt elk jaar per 1 maart vastgelegd
conform reglement. De pensioengrondslag is het pensioengevend
salaris minus de franchise.

Vakantietoeslag pensioengevend

8% van het maandsalaris x 12

Opbouwpercentage vast salaris

1,875%

Nabestaandenpensioen

Partnerpensioen bedraagt 70% van ouderdomspensioen
Wezenpensioen bedraagt 14% van ouderdomspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

70% van salaris boven WIA-grens (bij volledige
arbeidsongeschiktheid)

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage bedraagt 4,35% over het jaarinkomen tot een
bedrag van EUR 9.075,68, daarboven 7,65%
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Reglement Duyvis

De pensioenregeling Duyvis, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015, is een middelloonregeling
met voor alle deelnemers een voorwaardelijke toeslag conform toeslagenmatrix. Het pensioengevend
salaris in 2021 is conform wetgeving gemaximeerd op EUR 112.189. Het opbouwpercentage bedraagt
1,875%. In de laatste versie is het reglement aangepast met de meest recente franchise bedragen en
zijn tekstuele verbeteringen aangebracht.
De kenmerken van de regeling per 1 januari 2021 zijn als volgt opgenomen:

Pensioenregeling Duyvis
Pensioensysteem

Middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie

Pensioenleeftijd

68 jaar per 1-1-2018

Pensioengevend salaris

Maandloon x 12 plus ploegentoeslag, vakantiegeld en de
eindejaarsuitkering.
Bij parttime dienstverband bovengenoemd loon maal parttime
factor
Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op EUR 112.189
(wettelijk, niveau 2019, jaarlijks met AOW verhoging
geïndexeerd)
Actieven, inactieven en gepensioneerden voorwaardelijke toeslag
conform toeslagenmatrix, afgeleide prijsindex okt-okt

Toeslagverlening

Voor actieve deelnemers in de Duyvis-regeling die vóór 1 januari
2021 zijn toegetreden wordt door de werkgever jaarlijks een
aanvullende premie betaald ten behoeve van het toeslagendepot.

Franchise

EUR 14.544 per 01-01-2021

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag wordt elk jaar per 1 januari vastgelegd
conform reglement. De Pensioengrondslag is het pensioengevend
salaris minus de franchise.

Vakantietoeslag pensioengevend

8% van het maandloon x 12 plus ploegentoeslag

Opbouwpercentage vast salaris

1,875%

Opbouwpercentage ploegentoeslag

1,875%

Nabestaandenpensioen

Partnerpensioen bedraagt 70% van ouderdomspensioen
Wezenpensioen bedraagt 14% van ouderdomspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

15% van het salaris tot de WIA-grens en 85% van het salaris
boven de WIA-grens (bij volledige arbeidsongeschiktheid)

Eigen bijdrage

Maximaal 30% van de werkgeversbijdrage conform geldende cao

De reglementen Duyvis A (reguliere regeling) en B (vroegpensioen) waren van toepassing voor
deelnemers geboren voor 1 januari 1950 en zijn gesloten regelingen; er vindt in beide regelingen
geen opbouw meer plaats. Het toeslagbeleid is conform de huidige Duyvis regeling. De deelnemers die
vielen onder reglement A zijn omgezet naar huidige regeling en reglement A is daarmee niet meer van
toepassing. Er zijn nog enkele niet ingegane pensioenen onder regeling B van kracht.
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Bestuursverslag
Hoofdlijnen
Organisatie Pensioenfondsbestuur
Financiële paragraaf
Beleggingsbeleid
Pensioenparagraaf
Risico’s
Toekomstparagraaf op 2022
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Hoofdlijnen
Missie van het pensioenfonds
•
•
•
•

voert op professionele wijze de pensioenovereenkomst uit zoals deze is afgesproken tussen de
(gewezen) werknemers van en met de werkgever, zijnde PepsiCo Nederland B.V. en Duyvis
Production B.V.;
heeft ten doel om op evenwichtige wijze de belangen van alle deelnemersgroepen nu en in de
toekomst, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en
overlijden;
voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en
pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het waardevast houden van de
opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken;
voert de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever op een kwalitatief hoog niveau uit en tegen
een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Het bestuur houdt bij het nemen van beslissingen rekening met de belangen van alle
deelnemersgroepen. Uit de haalbaarheidstoets blijkt dat het doel van het fonds nominale pensioenen
te verstrekken met de ambitie deze waarde vast te houden haalbaar is. Het fonds stelt vast dat de
uitvoering van de regeling goed is uitgevoerd. Het bestuur is er in geslaagd deze doelstellingen te
verwezenlijken met uitzondering van de ambitie een toeslag te verstrekken. Per 1-1-2021 is geen
toeslag toegekend. Per 1-1-2022 is het wel mogelijk gebleken deels een toeslag toe te kennen van
1,27%.

Beleidsdekkingsgraad en reële dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ultimo december 2021 115,1% (106,4% ultimo 2020).
De dekkingsgraad is ultimo december 2021 118,5% (111,4% ultimo 2020).
De rente is in 2021 iets gestegen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de verplichtingen iets gedaald zijn.
Bij de beleggingen is de categorie vastrentende waarden (ca 71% van de totale
beleggingsportefeuille) iets gedaald. De return portefeuille, waaronder de aandelen, zijn gestegen. Per
saldo bleef de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds nagenoeg gelijk.
De reële dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de indexatiedekkingsgraad (de
dekkingsgraad waarbij volledige toeslagverlening mogelijk is op basis van prijsindexatie).
Deze indexatiedekkingsgraad bedraagt ultimo 2021 125,2 (122,6% ultimo 2020).
De reële dekkingsgraad is 115,1 / 125,2 = 91.9%.

Herstelplan

Er is op 31 maart 2021 een herstelplan aan DNB gestuurd. Op dat moment lag de
beleidsdekkingsgraad nog onder de vereiste dekkingsgraad. Uit het geactualiseerde herstelplan volgt
dat, naar verwachting, het pensioenfonds binnen één jaar uit het reservetekort is. Het bestuur heeft
vastgesteld dat de premie kostendekkend is en een positief effect heeft op de ontwikkeling van de
dekkingsgraad. De vrijval van de solvabiliteitsopslag op de uitkeringen heeft een beperkt positief
effect. Het verwachte rendement van het pensioenfonds heeft de grootste bijdrage aan het herstel.
De beleidsdekkingsgraad van SPPN is sinds eind augustus 2021 met 112,9% hoger dan het vereist
vermogen van 112,4%. Hiermee is er voor het fonds per ultimo 2021 geen herstelplan meer van
kracht en er is per jaareinde geen sprake meer van reservetekort.

Toeslagen

De toegekende toeslagen voor de actieven en inactieven per 1-1-2021 bedragen:
PepsiCo: 0,0%. Duyvis: 0,0%.
De toegekende toeslagen voor de arbeidsongeschikte deelnemers in de Duyvis-regeling bedraagt 3%.
De toegekende toeslagen gefinancierd uit de overgangsmaatregel zijn:
Pepsico: 0,54% en Duyvis: 0,71%
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Beleggingsbeleid en haalbaarheidstoets

Het beleggingsbeleid is op basis van de investment beliefs, risicohouding en de meest recente ALM
studie vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2022 rond het bestuur haar laatste ALM studie af. Uit
deze studie volgt dat het bestaande beleggingsbeleid wordt voortgezet en dat er geen strategische
wijzingen in het beleggingsbeleid worden doorgevoerd.
Jaarlijks wordt een haalbaarheidstoets uitgevoerd. De resultaten van de haalbaarheidstoets vielen
binnen de overeengekomen risicohouding.

Bestuursbesluiten en ontwikkelingen 2021
Het bestuur heeft de volgende belangrijke besluiten genomen:
•
Het bestuur besluit conform haar toeslagbeleid geen toeslag toe te kennen voor de actieven,
gepensioneerden en slapers van de Duyvis en PepsiCo regeling per 1-1-2021.
•
Het bestuur beheert op verzoek van de sponsor het toeslagendepot. De ontvangen premie
wordt aangewend voor indexatie van desbetreffende groepen actieven (zie verder
pensioenparagraaf)
•
Het bestuur besluit per 1 januari 2021 uit het toeslagendepot een toeslag van 0,54% te
verlenen aan de desbetreffende groep deelnemers van PepsiCo en van 0,71% aan de
desbetreffende groep van Duyvis.
•
Het bestuur stelt het beleggingsplan vast.
•
Het bestuur stelt de eigen risicobeoordeling vast (zie betreffende paragraaf)
•
Het bestuur besluit conform beleggingsbeleid tot een herbalancering van de beleggingen zodat
deze zich weer binnen de gestelde bandbreedten bevinden.
•
Het bestuur besluit de kostenopslag te verhogen van 2,7 naar 3,2%
•
Het bestuur besluit de flexibiliserings- en afkoopfactoren in het reglement te actualiseren.
Voor de goede orde wordt hierbij ook vermeld dat de harmonisering van de reglementen van de
Duyvis en PepsiCo regeling zoals die van kracht zijn per 1-1-2020 definitief is vastgesteld per 14
februari 2022. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen t.o.v. van de per 1-1-2020 vastgestelde
reglementen.
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Organisatie Pensioenfondsbestuur
Bestuursvergaderingen

Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en beleggingsterrein. Het
bestuur blijft evenwel altijd eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds en houdt
dan ook toezicht op zijn adviseurs. Van alle bestuurs- en beleggingsvergaderingen worden notulen
gemaakt. De te nemen acties worden vastgelegd in de actielijst. Opmerkingen/aanbevelingen van de
visitatiecommissie, accountant en certificerend actuaris worden ook opgenomen in de actielijst om te
borgen dat opvolging gegeven wordt aan de opmerkingen/aanbevelingen.
Het bestuur heeft in 2021 dertien maal vergaderd, de beleggingscommissie heeft acht maal
vergaderd.

Fondsdocumenten

Statuten
De laatste versie van de statuten is gedateerd op 23 april 2021. De laatste aanpassing betreft de
beschrijving de verwerking van de nieuwe regels op grond van de WBTR (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen). Dit betreft met name situaties van belet en ontstentenis.
Pensioenreglementen
De pensioenregeling voor medewerkers in dienst bij PepsiCo Nederland en Duyvis Production (alle
actieve deelnemers in het fonds) is met ingang van 1 januari 2020 aangepast. Dit is in nauwe
samenwerking met de ondernemingsraden en vakorganisaties gedaan en medewerkers zijn hier op
verschillende momenten over geïnformeerd door PepsiCo. Een van de belangrijkste aanpassingen in
de pensioenregeling is, dat de onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven wordt omgezet in een
voorwaardelijke indexatie.
In 2021 is gewerkt aan het stroomlijnen van de reglementen voor de Duyvis groep en PepsiCo groep.
Per 14 februari 2022 vervangt het nieuwe reglement de voorgaande reglementen van Duyvis en
PepsiCo.
Uitvoeringsovereenkomst
De laatste versie van de uitvoeringsovereenkomst dateert van januari 2021.
Wijzigingen in ABTN en overige
De ABTN wordt jaarlijks geactualiseerd. De laatste versie dateert van februari 2022.

Deskundigheidsbevordering en bestuurlijke effectiviteit

Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. Het
bestuur toetst de geschiktheid van de bestuursleden bij het aantreden en gedurende het
bestuurslidmaatschap. De geschiktheid van een bestuurder wordt beoordeeld op basis van
deskundigheid en van competenties. Dit is uitgewerkt en vastgelegd in het geschiktheidsplan.
Onderdeel hiervan zijn het opleidingsplan en de beschrijving van het functieprofiel. Het bestuur is van
oordeel dat het voldoet aan de deskundigheidseisen.

Zelfevaluatie

Het bestuur heeft januari 2022 een zelfevaluatie uitgevoerd. Elke twee jaar wordt dit onder externe
begeleiding gedaan. In 2022 heeft het bestuur zelf de evaluatie uitgevoerd met als leidraad de
evaluatie van het voorgaande jaar uitgevoerd met externe begeleiding.
De code pensioenfondsen is hierbij een belangrijke richtsnoer geweest. De volgende
hoofdonderwerpen zijn hierbij aan de orde gekomen: Deskundigheid, Taakvervulling, Besluitvorming,
Cultuur en samenwerking, Implementatie en beheersing. Geconcludeerd wordt dat de deskundigheid
van goed niveau is. Er is een goede en open cultuur binnen het fonds, waarbij de bestuursleden actief
en betrokken zijn.

Beloningsbeleid
Aan de bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan in dienst van de werkgever wordt tijd
beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken. Voor bestuurders en leden van het
verantwoordingsorgaan niet in dienst van de werkgever is een vacatieregeling van toepassing. De
externe voorzitter heeft een overeenkomst met de werkgever. Hij ontvangt een marktconforme
vergoeding voor zijn werkzaamheden. De andere externe bestuurder heeft voor zijn werkzaamheden
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eveneens een marktconforme vergoeding afgesproken. Deze vergoedingen komen voor rekening van
het pensioenfonds.
Er worden geen leningen aan bestuurders en de leden van het verantwoordingsorgaan verstrekt en is
er geen sprake van vorderingen op bestuurders.

Gedragscode, principes bij beloningsbeleid

De gedragscode wordt jaarlijks door alle bestuursleden getekend. De gedragscode is voor de
deelnemers opvraagbaar.
Het bestuur heeft zelf verklaard geen enkele vorm van beloning te ontvangen voor de werkzaamheden
uitgevoerd door derden die verband houden met het bestuur van SPPN.

Gedragslijn verwerking persoonsgegevens pensioenfondsen

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG
brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met
persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor SPPN als pensioenfonds, pensioenadministrateur
Dion Pensioen Services en andere partijen waar SPPN werk aan heeft uitbesteed.
SPPN vindt het belangrijk om op een transparante, zorgvuldige en veilige manier met de
persoonsgegevens van haar deelnemers om te gaan en het beschermen daarvan heeft voortdurend de
aandacht. SPPN verzamelt, conform haar privacy beleid, daarbij uitsluitend die persoonsgegevens die
voor het uitvoeren van de taken echt nodig zijn. Tevens draagt SPPN zorg voor een goed IT beleid, is
er een procedure voor het melden van datalekken en informeren van betrokkenen waar nodig en zijn
er procedures voor het kunnen voldoen aan verzoeken van betrokkenen.
SPPN houdt verder een verwerkingsregister bij waarin opgenomen is met welke partijen gegevens
worden gedeeld teneinde de taken uit te kunnen voeren. Met elk van deze partijen zijn contracten
gesloten die goed afdekken hoe partijen omgaan met deze gegevens. Tevens heeft SPPN een
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die erop toe ziet dat de verwerking van
persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving en de gedragsregels.

Naleving wet- en regelgeving, Compliance, DNB

Het bestuur is niet bekend met overtredingen van relevante wet- en regelgeving.
Het afgelopen jaar zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door
DNB geen aanwijzingen aan het pensioenfonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is
bevoegdheidsuitoefening van organen van het pensioenfonds gebonden aan toestemming van de
toezichthouder.
Het jaar 2021 is, wereldwijd, gekenmerkt door een grote toename van het aantal cyberaanvallen die
werden uitgevoerd. Het bestuur van het pensioenfonds is zich zeer bewust van het feit dat ook het
pensioenfonds risico loopt om slachtoffer van een cyberaanval waardoor persoonsgegevens van
deelnemers buitgemaakt zouden kunnen worden. Uiteraard doet het bestuur er alles aan om
dergelijke problemen te voorkomen.
In 2021 heeft de Functionaris Gegevensbescherming van het pensioenfonds één datalek
gerapporteerd gekregen (tegen vier in 2020). Het betrof hier de verzending van een email door een
onderaannemer, waarbij de email adressen zichtbaar waren voor alle ontvangers van het bericht. Dit
is weliswaar aangemerkt als een datalek, maar hoefde niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens te
worden gemeld.

Verantwoorden over klachten en geschillen

Het pensioenfonds heeft een klachten- en geschillenprocedure, een incidentenregeling en een
klokkenluidersregeling. Deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
In 2021 zijn geen meldingen ontvangen op grond van een van deze regelingen.
In 2021 zijn geen klachten gemeld via de ombudsman pensioenen.
Er zijn per ultimo 2021 meldingen in behandeling.
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Code Pensioenfondsen

Het ministerie van SZW heeft per 24 september 2018 aanpassingen aan de Code Pensioenfondsen
goedgekeurd. Deze aanpassingen volgen uit voorstellen van de monitoringscommissie. De Code
Pensioenfondsen is compacter vormgegeven en de normen zijn gegroepeerd naar acht inzichtelijker
thema’s.
Deze acht thema’s die in de code zijn opgenomen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Per thema
is aangegeven hoe SPPN de voorschriften van de code heeft verankerd in haar beleidsdocumenten.
Conform aanbeveling van de Pensioenfederatie zijn een achttal normen specifiek toegelicht.
Het intern toezicht rapporteert jaarlijks over op welke wijze de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd
en toegepast binnen het pensioenfonds.

Thema’s
norm

Voldoet
het
fonds
aan de
norm?

Vindplaats toelichting
jaarverslag of website

1 Vertrouwen waarmaken
•
Het bestuur legt met dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid.
•
Het beleid is vastgelegd in de ABTN. Laatste wijziging is ultimo 2021 doorgevoerd.
•
Het bestuur heeft toezicht gehouden op de uitbestede werkzaamheden (zoals administratie en
vermogensbeheer). Zie paragraaf beleid en verantwoording.

Norm 5
Het bestuur legt verantwoording af over het
beleid dat het voert, de gerealiseerde
uitkomsten van dit beleid en de
beleidskeuzes die het eventueel voor de
toekomst maakt. Het bestuur weegt daarbij
de verschillende belangen af van de
groepen die bij het pensioenfonds
betrokken zijn. Ook geeft het bestuur
inzicht in de risico’s van de
belanghebbenden op korte en lange
termijn, gerelateerd aan het
overeengekomen ambitieniveau.

Ja

- Verantwoording in jaarverslag.
- Verantwoording aan het VO.

Het VO rapporteert eveneens in
het jaarverslag.
- Communicatie met deelnemers
via nieuwsbrieven

2 Verantwoordelijkheid nemen
•
Het bestuur legt taken en uitbestedingen helder vast
•
Het bestuur heeft zicht op keten uitbesteding
•
Het bestuur zorgt voor passend beloningsbeleid
•
Het bestuur evalueert de dienstverlening
Het voldoen aan deze norm is verwoord in het hoofdstuk organisatie.
3 Integer handelen

•

Alle bestuursleden hebben de gedragscode getekend. De compliance officer toetst
bovenstaande en doet verslag.

4 Kwaliteit nastreven
•
Het pensioenfonds streeft ernaar dat de samenstelling van bestuur en organen een afspiegeling
is van de belanghebbenden.
•
Elk bestuurslid bestuurt zonder ruggenspraak
•
Het afgelopen jaar zijn opleidingen gevolgd georganiseerd specifiek voor het fonds. De
onderwerpen waren het nieuwe pensioencontract en de UFR rente. Daarnaast zijn online
seminars bezocht t.b.v. het op peil houden van kennis.
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5 Zorgvuldig benoemen
•
Het pensioenfonds streeft er naar de fondsorganen te bemensen met minimaal één man en één
vrouw en zowel personen onder en boven de 40. Dit streven is niet altijd te realiseren. Zie
volgende tabel.
•
Ten behoeve van vacatures heeft het bestuur een functieprofiel opgesteld.
Norm 31
De samenstelling van fondsorganen is wat
betreft geschiktheid, complementariteit,
diversiteit, afspiegeling van
belanghebbenden en continuïteit,
vastgelegd in beleid. Zowel bij de aanvang
van een termijn, als ook tussentijds bij de
zelfevaluatie vindt een check plaats.
Norm 33
In zowel het bestuur als in het VO of het
BO is er tenminste één vrouw en één
man. Er zitten zowel mensen van boven
als van onder de 40 jaar in. Het bestuur
stelt een stappenplan op om diversiteit in
het bestuur te bevorderen.

Ja

nee

Er is sprake van een
complementair bestuur,
bestuurders met verschillende
kennis en werk achtergronden.
Hierdoor is er sprake van een
evenwichtig bestuur.

Op dit moment is er geen
vrouwelijk lid in het VO en geen
bestuursleden jonger onder de 40.
In het jaar 2021 bestond het
bestuur uit 1 vrouw en 5 mannen
(waaronder 1 aspirant lid) Het
bestuur heeft één aspirant
bestuurder jonger dan 40 jaar.

6 Gepast belonen
In de paragraaf verbonden personen in de jaarrekening en paragraaf belonen in het
bestuursverslag, wordt hierover verslag gedaan.
7 Toezicht houden en inspraak waarborgen
Het intern toezicht houdt toezicht op het naleven van deze code en doet hier verslag over.
Norm 47
Het intern toezicht betrekt deze Code bij
de uitoefening van zijn taak.

Ja

De visitatie commissie betrekt deze
code bij haar werkzaamheden. Zie
hiervoor het verslag van de
visitatiecommissie in dit
jaarverslag.

8 transparantie bevorderen:
In het jaarverslag streeft het bestuur op transparante wijze verslag te doen van haar
werkzaamheden.
Norm 58
Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in
missie, visie en strategie.

Ja

In het jaarverslag beschrijft het
bestuur haar missie, visie en
strategie.

Norm 62
Het bestuur legt zijn overwegingen
omtrent verantwoord beleggen vast en
zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn
voor belanghebbenden.

Ja

De uitgangspunten van
verantwoordbeleggen volgen uit de
investment beliefs en zijn
uitgewerkt in het beleggingsplan.
In het jaarverslag wordt verslag op
hoofdlijnen gedaan.

Norm 64
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag
over de naleving van de interne
gedragscode (zoals bedoeld in de normen
15 en 16) en deze Code, net als over de
evaluatie van het functioneren van het
bestuur.

Ja

Er wordt over het al dan niet
naleven van deze code
gerapporteerd in het jaarverslag.
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Norm 65
Het bestuur zorgt voor een adequate
klachten- en geschillenprocedure die voor
belanghebbenden eenvoudig toegankelijk
is. In het jaarverslag rapporteert het
bestuur over de afhandeling van klachten
en de veranderingen in regelingen of
processen die daaruit voortvloeien.

Ja

Het pensioenfonds beschikt over
een klokkenluidersregeling,
klachten en geschillenprocedure en
een incidentenregeling. Deze zijn
onderdeel van het huishoudelijk
reglement.

Normen uit de Code pensioenfondsen waarvan door SPPN is afgeweken in 2021.
Hieronder wordt de norm toegelicht die (nog) niet volledig wordt nageleefd:
Normnr.

Inhoud norm

Toelichting op afwijking

33

In zowel het bestuur als in het VO is er
tenminste één vrouw en één man. Er zitten
zowel mensen van boven als van onder de 40
jaar in. Het bestuur stelt een stappenplan op
om diversiteit in het bestuur te bevorderen.

Wordt ultimo 2021 niet aan voldaan.
In het VO zit geen vrouw en niemand
onder de 40. Het bestuur beschikt
over een aspirant bestuurder met een
leeftijd onder de 40. Gezien de
beperkte beschikbaarheid van
geschikte bestuurders is het lastig
gegadigden te vinden die jonger zijn
dan 40 jaar.

Naar het oordeel van het bestuur heeft de visitatiecommissie de Code pensioenfondsen op adequate
wijze beoordeeld. Zie hiervoor verder het verslag van de visitatiecommissie.

Fraude- risicoanalyse
Bij het identificeren en inschatten van risico’s besteedt het fonds specifieke aandacht aan
het inschatten van frauderisico’s. Gedurende 2021 heeft het bestuur een risicoanalyse uitgevoerd om
de bruto-frauderisico’s bij zowel het fonds, als de uitbestedingspartners inzichtelijk te maken. Alle
risico’s, waaronder de fraude risico’s zijn inzichtelijk gemaakt waarbij toelichting is gegeven op de
brutorisico’s, de mitigerende maatregelen en de resterende netto risico’s. De belangrijkste
frauderisico’s die hierbij zijn geïdentificeerd hebben betrekking op cybercrime.
Het fonds mitigeert en beheerst deze frauderisico’s door zowel op organisatie- als procesniveau
beheersmaatregelen in te richten. De belangrijkste beheersmaatregelen bestaan hierbij uit: het
aanwezig zijn van een gedragscode en klokkenluidersregeling, de processen bij onze
uitbestedingsorganisaties en het ingerichte onafhankelijke toezicht plus het benoemen van een
compliance officer ten behoeve van toezicht op de gedragscode.

Risicohouding
De risicohouding van een fonds is de mate waarin een fonds, na overleg met de vertegenwoordigers
van werkgever en werknemers en na overleg met de organen van het fonds, bereid is
beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren en de mate waarin het
fonds beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds. Na overleg met sociale
partners is in 2015 de risicohouding door het pensioenfonds vastgesteld.
De kwalitatieve risicohouding en de toeslagambitie zijn in feite onderdeel van de door sociale partners
aan het pensioenfonds gegeven opdracht om de pensioenregeling uit te voeren.

Kwalitatieve beschrijving van de risicohouding

Het pensioenfonds heeft als doel om de pensioenaanspraken en -rechten van deelnemers, gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden uit de middelen van het fonds te kunnen indexeren, waarbij het
risico dat de pensioenen mogelijk gekort moeten worden niet uit het oog wordt verloren.
Het fonds voert op basis van de uitvoeringsovereenkomsten de pensioenovereenkomsten uit.
De risicohouding van het fonds wordt deels bepaald door de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien
van de financiering van de pensioenregelingen.
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Het fonds kent de volgende uitgangspunten op het gebied van financiering:
•

•

•
•
•
•
•

de door de werkgevers verschuldigde premie dient kostendekkend te zijn voor een solide
financiering van het fonds:
o hiertoe wordt de door de werkgevers verschuldigde premie bepaald op de kostendekkende
premie gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (zuivere
kostendekkende premie);
o de premie heeft hierdoor een premiedekkingsgraad van ten minste 100%, waarmee de premie
naar het oordeel van het bestuur evenwichtig is en het toekomstige overrendement op de
premie aan de algemene middelen van het fonds wordt toegevoegd zolang de deelnemer
actief is;
bij de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening per 1 januari 2020
heeft de werkgever toegezegd gedurende tien jaar jaarlijks een aanvullende bijdrage te betalen
voor toeslagverlening voor deelnemers in de PepsiCo-regeling die zijn toegetreden vóór 2000 en
voor deelnemers in de Duyvis-regeling die zijn toegetreden vóór 2020;
de werkgevers zijn geen bijstortingen verschuldigd indien het fonds conform het bepaalde in de
Pensioenwet pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen;
het fonds kan een korting op de verschuldigde premie verlenen:
het pensioenresultaat wordt beïnvloedt door de verwachte toeslagverlening en door vermindering
van pensioenaanspraken en pensioenrechten;
de risicohouding heeft dan ook niet alleen invloed op het verwachte pensioenresultaat maar
tevens op het verwachte niveau van de premiekortingen;
de pensioenopbouw en dekking van risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid volgen uit de
pensioenreglementen.

Kwantitatieve risicohouding
Kwantitatieve lange termijn risicohouding

De lange termijn risicohouding komt tot uitdrukking in de jaarlijks terugkerende haalbaarheidstoets.
De belangrijkste uitkomst waarnaar in de haalbaarheidstoets gekeken wordt, is het pensioenresultaat.
Het pensioenresultaat is een maatstaf voor koopkrachtbehoud. Conform de risicobereidheid van het
fonds heeft het bestuur een pensioenresultaat en ondergrenzen vanuit verschillende scenario’s
gedefinieerd die aansluiten op de lange termijn risicohouding van het fonds. Het pensioenresultaat en
ondergrenzen zijn door het bestuur in samenspraak met deelnemers en werkgever vastgesteld en
vastgelegd in de ABTN. De volgende ondergrenzen worden vastgesteld:
Deze ondergrenzen van het pensioenresultaat zijn gesteld op:
•
Vanuit feitelijke dekkingsgraad:
80%.
•
Vanuit evenwichtssituatie:
80%.
In het kader van de haalbaarheidstoets wordt tevens gekeken naar de maximale afwijking van het
pensioenresultaat in een slechtweer scenario ten opzichte van de gewenste ondergrens vanuit de
feitelijke dekkingsgraad. Dit geeft de mate van volatiliteit/risico weer.
•
Deze afwijking is door partijen gesteld op maximaal 30%.

Haalbaarheidstoets

Begin 2020 heeft het fonds een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd omdat:
•
Het reglement is aangepast (geen onvoorwaardelijke indexatie voor actieven per 1-1-2020)
•
Het beleggingsbeleid is aangepast (het VEV is hierbij ongewijzigd gebleven)
Uit de haalbaarheidstoets 2021 blijkt dat de ambitie van het pensioenfonds realistisch en haalbaar is.
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Zie onderstaande tabel.

Uitgangspositie

Te kiezen ondergrens

Vereist eigen vermogen

Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau

Feitelijke financiële positie

Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau
Maximale afwijking van
pensioenresultaat op
fondsniveau in
slechtweerscenario

Huidige
grenzen

HBT
1-1- 2021

Aanvangs HBT
2020 na wijziging
reglement (geen
onvoorw. indexatie
actieven en
aanpassing
beleggingsbeleid

80%

91,7%

n.v.t.

80%

90,7%

89,8%

30%

15,5%

16,0%

Opgemerkt dient te worden dat de haalbaarheidstoets 60 jaar vooruit kijkt, waarbij in de door DNB
voorgeschreven scenarioset verwacht wordt dat de economie zich herstelt. Indien niet 60 jaar vooruit
gekeken wordt, maar alleen naar de komende jaren, dan zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. De
komende jaren wordt bijvoorbeeld geen volledige voorwaardelijke toeslagverlening verwacht, door de
huidige financiële positie van het pensioenfonds.

Kwantitatieve korte termijn risicohouding

De korte termijn risicohouding is vertaald in een strategische beleggingsportefeuille met
bandbreedtes. Ook voor de mate van renteafdekking is een strategisch beleid met bandbreedtes
vastgesteld.
Het korte termijn risico gemeten door middel van het Vereist Eigen Vermogen (VEV) bij de
strategische beleggingsportefeuille, bedraagt 10,8%.
Het VEV kan fluctueren door verschuivingen in de strategische mix binnen de bandbreedtes ten
aanzien van de allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën en de mate van afdekking van
het renterisico.
Het bestuur heeft de risicohouding voor de korte termijn vastgesteld op een VEV tussen 8,8% en
12,7%.

Risicobereidheid en evenwichtige belangenafweging

Door rekening te houden met de verschillende maatstaven voor risicobereidheid heeft een
evenwichtige belangenafweging plaatsgevonden. De risicomaatstaven zijn afzonderlijk beoordeeld.
Deze zijn:
•
korting op pensioenen (kans op korten en mate van korten) na 15 jaar;
•
het gemiddelde niveau van de kostendekkende premie (en dus de betaalde premie) over een
periode van 15 jaar;
•
nominaal pensioenresultaat voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (zonder
rekening te houden met prijsinflatie) na 15 jaar;
•
reëel pensioenresultaat voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (rekening
houdend met prijsinflatie) na 15 jaar;
•
risico’s met een 1-jaars horizon (ontwikkeling dekkingsgraad binnen 1 jaar);
•
De hierna vermelde uitkomsten van de kwantitatieve risicohouding volgen uit het onderzoek
naar de risicobereidheid en betreffen derhalve een momentopname met als vertrekpunt 1
januari 2015.
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Toetsen risicomaatstaven
Het gemiddelde niveau van de (zuivere) kostendekkende premie (en dus de betaalde premie) over een periode
van 15 jaar is gemiddeld 48% van de pensioengrondslagsom in de pensioenregelingen. In tegenvallende
scenario’s (bij lage rente) kan dit oplopen tot iets meer dan 70%.
De gemiddelde cumulatieve korting is 2,0% na 15 jaar. In tegenvallende scenario’s (ongeveer 2,5% kans) kan
dit oplopen tot een cumulatieve korting van 22,1% over 15 jaar.
Het nominale pensioenresultaat voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden na 15 jaar is naar
verwachting 110%, in tegenvallende scenario’s kan dit dalen tot 83%.
Het reële pensioenresultaat voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden na 15 jaar is naar
verwachting 85%, in tegenvallende scenario’s kan dit dalen tot 62%.
Op basis van het gewenste risicoprofiel ligt de spreiding van de dekkingsgraad over een horizon van één jaar
met 95% zekerheid tussen ca. 98% en 124%, bij een dekkingsgraad aan het begin van het jaar van ca.110%.
Het bufferniveau waaraan voldaan dient te worden is een dekkingsgraad van 110,3%.
Vanaf een dekkingsgraad van ca. 99% kan het fonds naar verwachting in 10 jaar herstellen tot de vereiste
dekkingsgraad van 110,3%: bij een dekkingsgraad van ca. 99% of hoger hoeft dus geen korting op de
pensioenen plaats te vinden. Bij een dekkingsgraad onder 99% dient direct tot een korting te worden
overgegaan.

Communicatie

Ook het jaar 2021 is een bewogen jaar geweest door alle lockdowns die zijn ontstaan doordat het
coronavirus moeilijk onder controle is te krijgen.
De belangrijkste aandachtspunten in de communicatie met onze deelnemers gedurende het jaar 2021
zijn de volgende onderwerpen geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad en effect Coronapandemie
Deelnemersportal, aanmoedigen deelnemers in te loggen op nieuwe portal
Indexatie per 1 januari 2021
Uitnodiging deelnemers in mei 2021 voor onderzoek naar belang van Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen en de mate van Risicobereidheid
Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website
Toelichting Jaarverslag 2020
Nieuwe UPO’s en toelichting op 3 nieuwe scenario’s
Toelichting Navigatiemetafoor en Haalbaarheidstoets, welke als basis dienen voor de
verschillende scenario’s genoemd in de nieuwste UPO’s
Wijzigingen bestuur en bijlage “smoelenboek”
Q&A pensioenakkoord op de website (november 2021)

Op initiatief van de communicatiecommissie heeft het bestuur opdracht gegeven een marktonderzoek
uit te voeren onder alle deelnemers. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn als volgt:
Een goede respons
In mei en juni 2021 zijn alle deelnemers (ca 1700) van SPPN uitgenodigd om deel te nemen aan de
enquête. Hierop is door 174 mensen gereageerd. Het onderzoeksbureau (Ordina) kwalificeert dit als
een goede response. Hieronder de resultaten op hoofdlijnen. Een totaaloverzicht van de resultaten is
gepubliceerd op onze website www.pfpepsico.nl.
Houding ten opzichte van SPPN
We zien eenzelfde beeld als in 2017. Deelnemers vinden de pensioenvoorziening van groot belang,
hebben veel vertrouwen in het pensioenfonds, maar tonen zich matig betrokken.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Het overgrote deel (85%) van de respondenten is voorstander van Maatschappelijk Verantwoord
beleggen. Ruim de helft van deze groep vindt het prima als dit (beperkt) invloed heeft op het
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resultaat. De belangrijkste onderwerpen zijn mensenrechten, milieu & klimaatverandering, corruptie,
arbeidsomstandigheden en wapenhandel.
Risicohouding
Ongeveer gelijke delen wensen een laag, gemiddeld of hoog risico van de beleggingen van SPPN.
Typerend is het antwoord op de vraag waarbij een vergelijking met andere pensioenfondsen wordt
gemaakt: ruim de helft van de deelnemers wenst dat het fonds zich wat dit betreft net als de anderen
gedraagt. Het Nederlandse credo, ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ lijkt op te gaan voor
de risicobereidheid van de meeste respondenten.
De communicatiecommissie streeft naar meer gebruik van email en website omdat dit beter is voor
milieu en portemonnee. Om deelnemers te motiveren onze website (frequenter) te bezoeken en
daarnaast het deelnemersportaal te activeren hebben we ook gedurende 2021 dit onderwerp
meermaals onder de aandacht gebracht.
Tweejaarlijks werkt de communicatiecommissie haar communicatieplan bij. Begin 2022 is het
bijgestelde plan vastgesteld door het bestuur. In het jaar 2023 zal het communicatieplan opnieuw
worden bijgesteld.
De personele bezetting binnen de communicatiecommissie is in 2021 ongewijzigd gebleven. De
communicatiecommissie bestaat ultimo 2021 uit 2 bestuursleden.

Sleutelfunctiehouders

De actuariële sleutelfunctie richt zich met name op de betrouwbaarheid en adequaatheid van de
berekening van de pensioenverplichtingen gedurende 2021. Er wordt verantwoording afgelegd door
kwartaalrapportages. Enkele aanbevelingen met betrekking tot het actualiseren en aanscherpen van
de waarderingsgrondslagen zijn door het bestuur overgenomen.
De sleutelfunctiehouder risicobeheer, die tevens bestuurder is, richt zich op het onderhouden en
actualiseren van het risicomanagement-framework in brede zin, aan de hand van een door het
bestuur vastgesteld risicomamanagement-jaarplan. Het actualiseren en beheersen van strategische en
overige materiële risico’s, in nauwe samenwerking met het volledige bestuur, is hierbij een kerntaak.
Ieder kwartaal wordt hierover verantwoording afgelegd. Het risicomanagement op de
pensioenuitvoering is verdiept, met behulp van door de uitvoerder in 2021 opgestelde
risicomanagementrapportages.
De sleutelfunctiehouder interne audit heeft zich in 2021 samen met een expertpartij gericht op de
beheersing van IT-risico’s bij de pensioenuitvoerder. De audit het geleid tot een verbeterplan,
waarmee samen met de uitvoerder verbeteringen zijn doorgevoerd. Het afronden van dit plan zal in
2022 zijn beslag krijgen. Verantwoording is afgelegd middels een rapportage over de audit en een
jaarrapportage.
In 2021 zijn op de terreinen van de sleutelfuncties geen materiële omissies of incidenten
geconstateerd.
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Financiële paragraaf
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is enerzijds afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen
van het pensioenfonds en anderzijds de ontwikkeling van de technische voorziening. De voorziening
pensioenverplichtingen voor risico fonds is het vermogen benodigd om nu en in de toekomst aan de
verplichtingen te voldoen.
Het pensioenvermogen van het pensioenfonds is in 2021 praktisch gelijk gebleven. De gestegen rente,
circa 0,5% zorgde voor een daling van de waardering van de vastrentende waarden. De ontwikkeling
van de aandelen markten zorgden voor een stijging. Deze twee effecten zorgden bij elkaar voor een
praktisch gelijk pensioenvermogen aan het einde van 2021 vergeleken met het voorgaande jaar.
De gestegen rente zorgde tegelijkertijd dat de verplichtingen van het pensioenfonds met circa 18 mln
daalde. Voor een looptijd vanaf 20 jaar wordt een afgeleide rente gehanteerd, de zgn. Ultimate
Forward Rate (UFR). Voor alle looptijden is de rente ultimo 2021 iets gestegen ten opzichte van het
jaar daarvoor. De 10-jaars rente steeg met circa 0,5% ten opzichte van het vorige jaareinde. Als
gevolg hiervan is de voorziening voor pensioenverplichtingen van het pensioenfonds gedaald van EUR
338,3 miljoen ultimo 2020 naar EUR 320,3 miljoen ultimo 2021.
Kleine pensioenen
In het boekjaar zijn geen kleine pensioenen vervallen ten gunste van de middelen van het fonds.
Beleidsdekkingsgraad en reële dekkingsgraad
De pensioenverplichtingen zijn dit jaar gedaald en het pensioenvermogen is vrijwel gelijk gebleven.
Dit resulteerde in een stijging van de dekkingsgraad van 111,4% naar 118,5%. De
beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, is gestegen
van 106,4% ultimo 2020 naar 115,1% ultimo 2021.
Onder het nieuwe Financieel Toetsing Kader is het begrip reële dekkingsgraad geïntroduceerd. Dit is
de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de indexatiedekkingsgraad (de dekkingsgraad waarbij volledige
toeslag verlening mogelijk is). Deze indexatie dekkingsgraad bedraagt 125,2% (2020: 122,6)
De reële dekkingsgraad is 91,9% (2020: 86,8).
De ontwikkeling van de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad in het afgelopen jaar was als volgt:
2021

Dec
2020

Jan
2021

Feb

Mrt

Maand
dekkingsgraad

111,4

111,2

112,9

115,1

Beleidsdekking
s-graad *

106,4

106,7

107,4

108,7

*

Apr

Dec
2021

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

115,6

114,9

115,9

115,0

116,0

116,1

116,0

116,0

118,5

109,5

110,4

111,4

112,1

112,9

113,5

114,2

114,5

115,1

De beleidsdekkinsgraad is het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van de maandelijks berekende
dekkingsgraad.

De dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van de jaarrekening) heeft zich de afgelopen jaren als volgt
ontwikkeld:
2021

2020

2019

2018

2017

Nominale dekkingsgraad ultimo

118,5%

111,4%

108,7%

106,6%

108,0%

Beleidsdekkingsgraad ultimo

115,1%

106,4%

107,1%

108,8%

107,3%

Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar:
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(x EUR 1.000)

Technische
voorzieningen
excl.
herverzekering

Pensioenvermogen

Stand per 31 december 2020
Beleggingsresultaten ( inclusief wijziging
RTS)

379.124

340.348

111,4%

-5.165

-26.278

7,3%

9.648

8.708

0,3%

-4.652

-4.587

0,0%

712

671

0,0%

0

1.552

-0,5%

379.667

320.414

118,5%

Premiebijdragen
Uitkeringen
Overige
Wijziging grondslagen
Stand per 31 december 2021

Nominale
dekkingsgraad

Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd:
(x EUR 1.000)

Premieresultaat

2021

2020

2019

2018

2017

940

819

822

805

873

Interestresultaat (incl.
wijziging RTS)

21.113

7.429

4.660

-8.532

3.074

Wijziging grondslagen

-1.552

4.677

2.970

5.041

1.080

-24

140

734

-43

-238

20.477

13.065

9.186

2.729

4.789

Overig
Saldo baten en lasten

23

Uitvoeringskosten pensioenbeheer
(x EUR 1.000)

Bestuurskosten

2021

2020
38

36

Vergoedingen leden bestuursorgaan

139

136

Administratiekosten berekend door derden

223

234

Accountantskosten

62

73

Certificerend actuaris

18

20

Adviserend actuaris

246

247

Overige advisering

154

188

Contributies en bijdragen

30

30

Dwangsommen en boetes

0

0

Overige kosten

6

12

Totaal pensioenuitvoeringskosten

916

976

Aantal actieven en gepensioneerden

936

897

Kosten in euro per deelnemer

979

1.088

Om de kosten per deelnemer te berekenen is conform de aanbeveling van de Pensioenfederatie het
aantal deelnemers gedefinieerd als de som van het aantal actieve deelnemers en
pensioengerechtigden. Gewezen deelnemers tellen derhalve niet mee.
Kosten van het pensioenbeheer: kosten in euro per deelnemer EUR 979 (2020: EUR 1.088).
De AFM heeft begin 2021 een rapport gepubliceerd met de kosten per deelnemer. Uit deze rapportage
blijkt dat de kosten per deelnemer voor fondsen met 1000 actieven en gepensioneerden valt in de
range tussen circa 500 en 1200 euro per deelnemer. SPPN valt met 979 (vorig jaar 1.088) in deze
range.

Kosten vermogensbeheer
(x EUR 1.000)

Directe kosten vermogensbeheer Pensioenfonds
Indirecte kosten vermogensbeheer: fondsen
Bewaarloon
Totaal

Gemiddeld belegd vermogen
Vermogensbeheerkosten als % van het gemiddeld
belegd vermogen

2021

2020
390

286

17

17

-

-

407

303

378.221

351.036

0,11%

0,09%
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Vermogensbeheerkosten
Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee categorieën worden onderscheiden. De eerste
categorie betreft de kosten van de beheervergoeding aan de vermogensbeheerder(s) en overige
beheervergoedingen. Dit betreft een bedrag van EUR 390. De tweede categorie betreft kosten die
rechtstreeks ten laste van het beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn dus niet
inbegrepen in de kosten van de vermogensbeheerder(s) zoals opgenomen in de eerste categorie en
zijn geschat op EUR 17. De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op
EUR 407.
Vermogensbeheerkosten in procenten van het gemiddeld belegd vermogen: 0,11% (2020: 0,09%).
Uit het AFM rapport van begin 2021 volgt dat de vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen met
een belegd vermogen van rond de 500 mln euro tussen de 0,12% en 0,5% ligt. De meeste fondsen
zitten tussen de 0,2% en 0,45%. SPPN ligt met 0,11% aan de onderkant van dit spectrum.
Dit wordt veroorzaakt door de relatief eenvoudige opzet van de vermogensbeheer portefeuille. De
beleggingsportefeuille van SPPN is niet complex van opzet. Er wordt gewerkt met beleggingsfondsen
voor de return portefeuille. Beleggingsfondsen hebben lagere kosten dan een discretionair
opgebouwde beleggingsportefeuille.

Transactiekosten
(x EUR 1.000)

2021

2020

Transactiekosten vermogensbeheer: fondsen

69

165

Totaal

69

165

378.221

351.036

0,02%

0,05%

Gemiddeld belegd vermogen
Transactiekosten als % van het gemiddeld belegd
vermogen

De transactiekosten bestaan uit de aan- en verkoopkosten van de beleggingen in de effecten waarin
het fonds rechtstreeks belegt en worden verwerkt als onderdeel van de aan- en verkoopprijzen. Deze
kosten bedroegen volgens de door BlackRock over het boekjaar 2021 uitgebrachte rapportages EUR
69 (2020: EUR 164).
Transactiekosten in procenten van het gemiddeld belegd vermogen: 0,02% (2020: 0,05%).
Dit is zeer laag. Het pensioenfonds heeft een vrij eenvoudige opzet van de beleggingsportefeuille,
waardoor herbelanceringen beperkt zijn waardoor transactiekosten voorkomen worden. Bovendien zijn
als gevolg van de keuze voor beleggingsfondsen in de returnportefeuille dat kosten per herbalancering
beperkt omdat beleggingsfondsen veelal lagere transactiekosten met zich meebrengen dan een
discretionaire opgebouwde beleggingsportefeuille.
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Beleggingsbeleid
Per maart 2021 heeft het fonds haar document “investment beliefs” geactualiseerd op het gebied van
aanpassingen in het reglement, wettelijke eisen en ten aanzien van maatschappelijk verantwoord
beleggingen. Deze aanpassingen werken door in de verklaring beleggingsbeginselen, die een verkort
overzicht geven van het beleggingsbeleid van SPPN.
Het beleggingsbeleid wordt op basis van de investment beliefs, de risicohouding en de ALM-studie
vastgesteld.
De voorgaande ALM-studie en asset allocatie studie zijn van respectievelijk 2018 en 2019. Uitkomsten
van deze studies waren:
•
Binnen de vastrentende waarden wordt het kredietrisico teruggebracht door uitsluitend in Euro
AAA waarden te beleggen die geen solvabiliteitseis kennen inzake het vereist eigen vermogen.
• Het valutarisico binnen de categorie aandelen ontwikkelde markten wordt afgedekt.
Deze twee maatregelen resulteren in een lager risico. Het vrijgekomen risicobudget is vervolgens als
volgt ingezet:
•
Het percentage aandelen beleggingen is vergroot.
•
De aandelen beleggingen diversificeren met beleggingen in aandelen opkomende landen
(Emerging Markets Equity ofwel EME)
Met de wijziging in de aandelenportefeuille is vanaf 2020 ook het valutarisico van aandelen
in ontwikkelde markten afgedekt. Voor aandelen in opkomende markten is het valutarisico niet
afgedekt. Daarnaast is ook gekozen voor een andere fondsselectie voor de aandelenfondsen. Hierbij is
ervoor gekozen om gebruik te maken van twee beleggingsfondsen met
een ESG-uitsluitingenlijst. Deze beleggingsfondsen hebben een artikel 8 SFDR-classificatie. Binnen de
beleggingsportefeuille zijn tientallen bedrijven uitgesloten die als controversieel worden beschouwd.
Tot slot is in het vierde kwartaal van 2020 besloten om in 2021 de beleggingscategorie
emerging market debt local currency (EMD LC) aan de strategische portefeuille toe te voegen.
De allocatie EMD bedraagt 6%.
De rente-afdekking is ongewijzigd gebleven. De wijzigingen in het strategisch beleggingsbeleid hebben
niet geleid tot een hoger vereist eigen vermogen.
Uit de enquête die SPPN onder haar deelnemers heeft gehouden in 2021 blijkt dat circa 38% van de
respondenten een bovengemiddeld beleggingsrisico wenst, 30% ziet graag een lager dan gemiddeld
beleggingsrisico en tot slot 31% wil liever een gemiddeld risico. Het bestuur is van mening dat met
het huidige risicoprofiel zo goed mogelijk consensus wordt bereikt ten aanzien van de door
deelnemers gewenste profiel.
Eind 2021 is gestart met het uitvoeren van een nieuwe ALM-studie. Deze studie geeft geen aanleiding
tot wijziging van het beleid. De belangrijkste conclusies zijn:
•
Het huidige beleid (de ambitie en de risicohouding) is als eerste onderzocht met het doel om
dit te toetsen. Onder het huidige beleid is de kans op kortingen op bestaande
pensioenaanspraken relatief beperkt en de gemiddelde omvang van kortingen in de gevallen
waarin gekort moet worden, gematigd. De verhouding tussen de kans op korten en het
potentieel tot indexeren is gunstig.
•
Gemiddeld genomen behouden de pensioenaanspraken 90% tot 95% van hun koopkracht
over vijftien jaar. Dit is uitgaande van het huidige beleid waarin gemiste indexaties niet
kunnen worden ingehaald relatief gunstig. In de meest extreme tegenvallende scenario’s
kunnen de aanspraken echter een aanzienlijk deel (30% of meer) van hun koopkracht
verliezen.
•
De analyse van de beleidsvarianten met een hoger of lager niveau van de renteafdekking
geeft geen aanleiding tot de aanpassing van het huidige beleid. De impact van + of - 10%
afdekking op de risicomaatstaven is immers beperkt.
•
Een hogere en lagere weging van aandelen resulteert in een minder gunstige rendementsrisico verhouding.
Het bestuur continueert het huidige beleggingsbeleid.
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Het pensioenfonds belegt per 31 december 2021 in de volgende beleggingscategorieën:

Bron: Risico dashboard Mercer 2021-Q4 op basis van BlackRock holdings report 20211231

In onderstaande tabel zijn de benchmark indices opgenomen van de beleggingscategorieën.

Vermogensbeheer
Het vermogen van het pensioenfonds wordt beheerd door de vermogensbeheerder BlackRock.
De vastrentende portefeuille wordt gedomineerd door beleggingen gebaseerd op de karakteristieken
van de verplichtingen.
Beleid herbalanceren
Het pensioenfonds is met de vermogensbeheerder overeengekomen dat de
vermogensbeheerder uitsluitend binnen de returnportefeuille en binnen de LDI-portefeuille
herbalanceert. Binnen de totale beleggingsportefeuille vindt er geen automatische, periodieke
rebalancing plaats. De bandbreedtes die rond de strategische procentuele allocaties van de
matchingportefeuille en de returnportefeuille zijn vastgesteld, worden door het fonds zelf ieder
kwartaal gemonitord via het Risico Dashboard. In het geval van een overschrijding van de
bandbreedte is het beleid van het pensioenfonds dat er een rebalancing plaatsvindt tot
halverwege de norm en de limiet (minimum/maximum van bandbreedte). Deze rebalancing
dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden nadat de breach optrad plaats te
vinden. De beleggingsadviescommissie heeft het (operationele) mandaat om de rebalancing
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uit te laten voeren door BlackRock. Van dit beleid kan worden afgeweken in het geval van
extreme marktomstandigheden of voor efficiënt portefeuillebeheer. In het geval dat de
beleggingsadviescommissie gebruik wil maken van een uitzondering, dan besluit het bestuur
of er sprake is van een uitzonderlijke situatie en geeft vervolgens aan hoe er moet worden
omgegaan met de overschrijding.
Tactische allocatie vastrentend – aandelen
Het is de vermogensbeheerder niet toegestaan tactisch beleid tussen de twee categorieën (aandelen
versus vastrentend) uit te voeren
Tactisch beleid binnen de aandelenportefeuille
Het is de vermogensbeheerder van de aandelenportefeuille niet toegestaan tactisch beleid tussen de
aandelenbeleggingsfondsen uit te voeren.
(x EUR 1.000)

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten

Totaal beheerd door
vermogensbeheerder

Stand per 31 december 2013

41.769

139.099

-

180.868

Stand per 31 december 2014

47.176

178.962

-

226.138

Stand per 31 december 2015

52.848

159.817

12.219

224.884

Stand per 31 december 2016

60.001

178.634

16.100

254.735

Stand per 31 december 2017

63.355

183.186

10.769

257.310

Stand per 31 december 2018

59.474

189.279

14.283

263.036

Stand per 31 december 2019

94.452

224.665

4.188

323.305

Stand per 31 december 2020

126.759

228.828

22.584

378.172

Stand per 31 december 2021

114.206

263.505

8.311

386.022

Bron: Risico dashboard Mercer 2021-Q4

Renteafdekking
Het pensioenfonds dekt het renterisico ten opzichte van de verplichtingen strategisch voor 70% af op
marktwaarde en hanteert een bandbreedte +/- 5%-punt . Dit niveau is medebepaald vanwege de
wens om in principe niet meer dan 100% afgedekt te zijn in een UFR-omgeving.
Valuta-afdekking
Het valutarisico op het aandelenfonds ontwikkelde markten is afgedekt. Het valutarisico van het
aandelenfonds opkomende markten (EME) en binnen EMD local currency is niet afgedekt. De
betrokken valuta van deze landen afdekken brengt aanzienlijke kosten met zich mee en sommige
valuta zijn in zijn geheel niet af te dekken.

Monitoring
Het bestuur behandelt de maandelijkse en kwartaalperformancerapportages en waardestaten van de
vermogensbeheerder.
Eveneens wordt per kwartaal het risicodashboard van Mercer ten behoeve van monitoring van het
beleggingsbeleid ontvangen. In deze rapportage worden financiële risico’s, zoals vastgelegd door het
pensioenfonds, gemonitord. Hieronder vallen onder meer de procentuele weging van de beleggingen,
de rente-afdekking, kredietwaardigheid en securities lending.
De rapportages worden voor behandeling in het bestuur, door de beleggingsadviescommissie en de
externe adviseur gemonitord en beoordeeld.
De beleggingsadviescommissie beoordeelt de behaalde performance versus de benchmark, beoordeelt
of de werkelijke weging van de beleggingen en de renteafdekking binnen de afgesproken
bandbreedten ligt en beoordeelt het totale risico van het pensioenfonds ten opzichte van de
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verplichtingen. Geconcludeerd wordt dat de performance beter scoorde dan de benchmark. Indien
beleggingen buiten de bandbreedte kwamen heeft het bestuur een herallocatie doorgevoerd.
Inzicht in de beleggingsportefeuille.
Het bestuur ontvangt naast de maandrapportage ook onderliggende jaarrapporten van de
beleggingsfondsen waarmee het bestuur toetst of het beleid van de beleggingsfondsen niet gewijzigd
is.
Aandelen
Bij de samenstelling van de aandelenportefeuille wordt gestreefd naar een brede diversificatie,
zowel over regio’s als over sectoren. De gehele aandelenportefeuille wordt ingevuld met
passief beheerde aandelenbeleggingsfondsen van vermogensbeheerder BlackRock. De
beleggingen in het World ESG screened CCF (aandelen ontwikkelde markten) en de iShares Emerging
Markets IMI ESG (EME, aandelen opkomende markten) sluiten aan bij deze doelstelling.
Vastrentende waarden
Deze categorie bestaat uit twee delen a en b:
A: matching portefeuille
De matching (liability driven investments) portefeuille heeft vooral het doel om voor een groot deel
het renterisico van de verplichtingen af te dekken, waardoor het renterisico wordt verminderd. Het
genereren van extra rendement ten opzichte van de verplichtingen is geen doel op zich. Bij de keuze
van categorieën en type instrumenten is het behalen van de juiste renteafdekking leidend.
Binnen de matching portefeuille is het beleid van het pensioenfonds gericht op een brede diversificatie
over staatsobligaties en rente swaps en staatsgegarandeerde obligaties (SSA bonds: sovereigns,
supranationals and agencies). Er wordt uitsluitend in staatsgegarandeerde obligaties belegd welke
geen additionele buffervereisten voor het VEV kennen. Deze obligaties moeten bij aankoop een AAArating hebben. De aanname dat Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KFW”) en Rentenbank uitgevers zijn
die een directe, volledige en expliciete garantie hebben van een Europese AAA-overheid is door het
pensioenfonds opgenomen in fondsdocumenten zoals de ABTN en deze uitgevers hebben daardoor
geen S5-score in de VEV-berekening. Er wordt mede in SSA bonds belegd omdat deze een hogere
verwachte performance hebben in vergelijking met staatsleningen met een zelfde looptijd. Er wordt
uitsluitend belegd in staatsleningen en staatsgegarandeerde leningen uitgegeven in euro’s binnen het
eurogebied. De beleggingen in vastrentende waarden zijn ondergebracht in een discretionair mandaat.
B: vastrentende waarden met rendements doelstelling
Binnen de categorie vastrentende waarden is een allocatie opgenomen naar Emerging Markets Debt
Local Currency (EMD LC). Dit betreft vastrentende waarden van opkomende landen in local-currency.
Door deze categorie toe te voegen in de portefeuille kan het pensioenfonds invulling geven aan de
wens tot brede diversificatie over staatsobligatie van meerdere opkomende landen wereldwijd.

Rendement
In onderstaande tabel is het vermogen weergegeven, met een uitsplitsing naar aandelen en
vastrentende waarden.
Het beleggingsrendement van de portefeuille kwam uiteindelijk uit op -2,3%. Het benchmark
rendement van de totale portefeuille bedroeg -3.2%. De aandelen portefeuille kende een positief
rendement, maar de vastrentende portefeuille kende een negatief door de gestegen rente.
Rende
-ment
2021

BM
2021

Rende
-ment
2020

Vastrentende
waarden

-10,3

-11,5

15,1

17,3

18,2

21,8

4,6

Aandelen

21,3

20,2

12,9

12,8

29,3

28,6

Totaal

-2,3

-3,2

14,5

17,4

19,5

23,6

Categorie

BM
2020

Rende
-ment
2019

BM
2019

Rende
-ment
2018

Rende
-ment
2017

BM
2017

4,5

-4,0

-4,8

-7,1

-7,5

9,9

9,5

1,4

1,5

-0.4

-1,5

BM
2018

29

De in de tabel getoonde benchmark performance is een gewogen gemiddelde van de gehanteerde
benchmarkindices per beleggingscategorie c.q. mandaat.
Rendement: werkelijk behaald rendement door het pensioenfonds.
De wereldeconomie bleef zich in 2021 herstellen van wat één van de scherpste en diepste recessies in
de geschiedenis was. 2021 was een goed jaar voor aandelen uit ontwikkelde markten, die stegen met
ongeveer 31% year-to-date. Echter, het is geenszins een rustig jaar geweest, met tal van
ontwikkelingen die zich afspeelden binnen deze beleggingscategorie. De eerste maanden van het jaar
kunnen worden geclassificeerd als "reflatie". Dat wil zeggen, een omgeving van hoge groei en
toenemende inflatie. Voor aandelen betekent dit dat bedrijven die geldstromen eerder ontvangen
beter presteren dan bedrijven die geldstromen later ontvangen. In factortermen, waarde-aandelen
presteerde beter dan groei-aandelen. Dit werkt goed door in de rendementen bij SPPN.
De daling van obligatiekoersen was breed gedragen in alle ontwikkelde landen. De Amerikaanse en
Britse rentes leidden de weg omhoog in, gevolgd door de rente op Nederlandse en Duitse
staatsobligaties. De koersen van Japanse obligaties bewogen niet veel. De centrale bank van Japan
verankert de rentecurve en inflatieverwachtingen nog steeds op zeer lage niveaus. In onderstaande
grafiek is de rente ontwikkeling weergegeven, waarbij voor SPPN vooral de duitse en nederlandse
belangrijk zijn.
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Maatschappelijk verantwoord beleggen (ESG beleid)
Internationaal wordt de term ESG (deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance)
gebruikt als het gaat om het begrip maatschappelijk verantwoord beleggen. Het houdt in dat factoren
als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed
ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in
bedrijven.

SFDR
In 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht geworden. De SFDR bevat
regelgeving voor financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen) voor het verschaffen van
informatie omtrent het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De implementatie van de SFDR
bestaat uit twee levels. Per 10 maart 2021 diende het fonds reeds te voldoen aan level 1 van de
SFDR. Level 1 bevat regelgeving over de wijze waarop duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in
het beleid en voor de wijze van rapportage over de ongunstigste effecten van beleggingsbeslissingen
op duurzaamheidsfactoren. Het fonds voldoet aan deze vereisten.
Per 1 januari 2023 dienen financiële instellingen ook te voldoen aan level 2 van de SFDR. Level 2
bevat onder meer de vereiste om de classificatie van beleggingen naar duurzaamheid toe te lichten in
het jaarverslag. Op dit moment is de concrete uitwerking van level 2 nog in ontwikkeling.
In onderstaande tabel is verder de verwachte classificatie van duurzame beleggingen op basis van
artikel 8 en 9 van de SFDR opgenomen:

In- en uitsluitingen beleid; stemgedrag
Het pensioenfonds heeft in haar investment beliefs onder meer het volgende vastgelegd:
•
SPPN belegt duurzaam door niet te beleggen in controversiële bedrijven zoals bedrijven die
betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, civiele vuurwapens, antipersoonsmijnen en
tabak. Ook sluit het producenten van fossiele energie uit en reduceert het daarmee de CO2intensiteit van de bedrijven in de beleggingsportefeuille. Verder worden ondernemingen
uitgesloten die langdurig de principes van het UN Global Compact schenden;
•
Enkel vermogensbeheerders die de UN Principles of Responsible Investment hebben ondertekend
komen in aanmerking;
Dit houdt in dat het pensioenfonds uitsluitend zaken wil doen met vermogensbeheerders die de UN
PRI hebben ondertekend. Het pensioenfonds zal zich bij de selectie van nieuwe vermogensbeheerders
actief informeren over de mate van bemoeienis met betrekking tot het stembeleid en de mate van
maatschappelijk verantwoord beleggen van de vermogensbeheerder. BlackRock voldoet hieraan.
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De strategie voor BlackRock voor Verantwoord Beleggen sluit aan op de investment beliefs opgesteld
door het pensioenfonds en bestaat uit:
•
het volgen van de principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI);
•
het voldoen aan (inter)nationale regels omtrent het niet beleggen in controversiële wapens;
•
het actief stemrecht op aandelen uitoefenen in overeenstemming met het belang van haar
klanten (proxy voting). BlackRock rapporteert hierover aan het pensioenfonds. Hieruit blijkt dat
Blackrock een actieve rol speelt in haar stemgedrag. In haar stemgedrag wordt rekening
gehouden met maatschappelijk verantwoord beleggen.
•
het voldoen aan de geldende EU-sanctieregels. Ook voldoen de fondsen waarin SPPN belegt of is
belegd geweest in 2021, aan de geldende regels als verwoord in artikel 21.a van het Besluit
Marktmisbruik WFT.
•
Het screenen van de twee BlackRock aandelenfondsen t.b.v. maatschappelijk verantwoord
beleggen. Op de aandelenfondsen (World en EM) zijn de BlackRock Baseline Screens van
toepassing. Dit betekent dat ondernemingen worden uitgesloten op basis van de volgende
criteria:
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Het bestuur heeft van de vermogensbeheerder een bevestiging ontvangen dat aan bovenstaande
wordt voldaan.
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Uitwerking beleid
Door de ESG-screening in de aandelenbeleggingsfondsen waarin SPPN participeert wordt ongeveer
2,5% van de bedrijven uitgesloten. Hiermee is het beleggingsfonds erin geslaagd de koolstofintensiteit
met circa 1/3 terug te brengen. Het pensioenfonds zal in 2022 verder aandacht besteden aan
klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuille.
In 2021 is in navolging van de wijzigingen bij de benchmark “MSCI World Developed ex Select
Controversies Index” is het ESG-beleid van het beleggingsfonds uitgebreid met de volgende zaken:

•
•
•

Een omzetdrempel voor uitsluitingen is niet meer van toepassing voor de tabaksindustrie,
steenkool, civiele en nucleaire wapens;
Een uitbreiding op de uitsluitingen voor teerzandolie (bedrijven die betrokken zijn bij de
productie van teerzandolie);
De UN Global Compact Principles is toegevoegd als leidraad voor het selecteren van de
beleggingen. Deze principes hebben betrekking tot de thema’s mensenrechten, arbeid, milieu
en anti-corruptie. Bedrijven die langdurig deze principes schenden worden uitgesloten totdat
de schending is verholpen.

Naast deze uitbreiding sluit het beleggingsfonds in beide aandelenfondsen beleggingen uit in bedrijven
die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie en chemische wapens. Het pensioenfonds zal in
2022 blijven monitoren in hoeverre deze uitsluitingen nog steeds toereikend zijn.

Klimaatrisico’s en biodiversiteit
Het thema klimaatrisico’s en biodiversiteit heeft in 2021 nadrukkelijk op de agenda gestaan van het
fonds. En zal in 2022 verder ontwikkeld worden.
Het pensioenfonds heeft in de ALM-studie van 2021 laten doorrekenen wat de impact van
klimaatverandering op de beleggingsportefeuille is. Dit is gedaan aan de hand van vier
klimaatscenario’s. De impact van klimaatverandering is belangrijk omdat het pensioenfonds een
lange termijnbelegger is. De impact van klimaatverandering is bepalend voor de lange termijn,
al zijn de eerste effecten nu al zichtbaar. Momenteel is de aarde met 1 graad Celcius
opgewarmd ten opzichte van voor het industriële tijdperk. De huidige koers leidt tot een
temperatuurstijging van ten minste 3 graden Celcius in 2100. Het doorrekenen van
klimaatscenario’s helpt met het inschatten van materiële schade aan beleggingen, maar ook
het risico dat de huidige bedrijven in de beleggingsportefeuille niet in staat zijn mee te gaan
naar een economie waarin weinig CO2 zal worden uitgestoten.
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Pensioenparagraaf
Deze paragraaf bevat:
• karakterisering van de pensioenregelingen overeenkomstig artikel 10 PW;
• premiebeleid;
• toeslagbeleid;
• actuariële paragraaf; en
• risicoparagraaf.

Uitvoeringsovereenkomst met de werkgever
De huidige uitvoeringsovereenkomst is per 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd aangegaan. Hier zijn
de volgende onderwerpen geregeld:
• hoogte van de te betalen premie;
• wijze waarop en de termijn waarin de premie moet worden voldaan;
• informatie die door de werkgever aan het pensioenfonds, de pensioenuitvoerder, wordt verstrekt;
• procedures die van toepassing zijn bij het niet nakomen van de premiebetalingsverplichtingen door
de werkgever;
• procedures die gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement;
• voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt; en
• uitgangspunten die van toepassing zijn ten aanzien van besluiten over vermogensoverschotten en
vermogenstekorten.

Premiebeleid
Vaststelling van de kostendekkende premie
In het premiebeleid wordt uitgegaan van een kostendekkende premie gebaseerd op de door DNB
vastgestelde rentetermijnstructuur (zuivere kostendekkende premie).
De kostendekkende premie (in enig jaar) is gelijk aan:
• De actuariële premies en koopsommen voor actieve deelnemers betrekking hebbend op de
pensioenopbouw in het jaar;
• De risicopremie voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico;
• Een opslag van 2,7% voor toekomstige uitvoeringskosten;
• Een opslag ter voeding van de solvabiliteit van het pensioenfonds die zodanig wordt vastgesteld
dat het wettelijk vereiste pensioenvermogen van het pensioenfonds, binnen de hiervoor gestelde
wettelijke termijn, wordt bereikt of gehandhaafd; en
• Een vergoeding voor gerealiseerde uitvoeringskosten van het pensioenfonds onder aftrek van de
vrijval uit de voorziening toekomstige uitvoeringskosten.
De premie bevat geen marge voor het financieren van voorwaardelijke toeslagen voor de actieven,
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers en ex-partners. De opslag voor premievrije deelneming
wegens arbeidsongeschiktheid is gelijk aan de premies die het pensioenfonds voor deze verzekering
aan de herverzekeraar verschuldigd is. Deze premies waren in 2021 gelijk aan ongeveer 2,6% van de
bruto premie voor het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.
De premie bevat geen marge voor het financieren van voorwaardelijke toeslagen voor de
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers of partners.
In de jaren 2020 tot en met 2029 wordt wel een aanvullende premie betaald ten behoeve van de
toeslagendepots (zie hiervoor paragraaf Toeslagbeleid). De aanvullende premie bedraagt 4,5% van de
gemaximeerde pensioengevende salarissom van deelnemers in de PepsiCo-regeling die vóór 1 januari
2000 zijn toegetreden en 3,6% van de gemaximeerde pensioengevende salarissom van deelnemers in
de Duyvis-regeling die vóór 1 januari 2020 zijn toegetreden.
De verschuldigde premie
De bijdrage die het pensioenfonds met betrekking tot de regeling inzake ouderdoms-, nabestaandenen wezenpensioen (inclusief premievrijstelling) ontvangt, is gelijk aan de kostendekkende premie en
bedraagt een percentage van de som van de pensioengrondslagen. Deze verschuldigde premie wordt
jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt de toets op de kostendekkende premie per 1 januari 2021 met de
rentetermijnstructuur van 31 december 2020 uitgevoerd.
De verschuldigde premie wordt jaarlijks vastgesteld en betaald door de werkgevers en de deelnemers.
De werkgever voldoet uiterlijk binnen één maand na aanvang van het kalenderjaar de geschatte
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verschuldigde premie (inclusief de bijdragen van deelnemers). Uiterlijk binnen zes maanden na afloop
van het kalenderjaar wordt de definitieve pensioenpremie vastgesteld.
De jaarlijkse bijdrage voor de Duyvis-regeling
•
De jaarlijkse bijdrage van Duyvis is per 1 januari 2021 gelijk aan 55,2% van de som van de
pensioengrondslagen. Hierin zijn de deelnemersbijdragen reeds begrepen.
•
De deelnemer van Duyvis Production B.V. is jaarlijks de in de C.A.O. opgenomen
werknemersbijdrage van 8% van de pensioengrondslag aan de werkgever verschuldigd. Deze
bijdrage is maximaal 30% van de werkgeversbijdrage.
De jaarlijkse bijdrage voor de PepsiCo-regeling
•
De jaarlijkse bijdrage van PepsiCo Nederland B.V. is per 1 januari 2021 gelijk aan 51,9% van de
som van de pensioengrondslagen. Hierin zijn de deelnemersbijdragen reeds begrepen.
•
De deelnemer van PepsiCo Nederland B.V. is jaarlijks 8% van de pensioengrondslag aan de
werkgever verschuldigd. Indien de tussen de werkgever en het fonds bepaalde premie (welke is
vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) wijzigt, heeft de werkgever de mogelijkheid om de
bijdrage van de deelnemer aan te passen

Toeslagbeleid
Reguliere toeslagbeleid
Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van deelnemers,
gewezen deelnemers en gewezen partners in zowel de pensioenregeling van PepsiCo als van Duyvis
wordt in beginsel jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de procentuele ontwikkeling
van de prijsindex. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks of en in hoeverre de ingegane pensioenen en
premievrije aanspraken worden aangepast. Er is sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening die
afhankelijk is van de financiële positie van het fonds. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is
geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald.
De volgende bepalingen gelden:
•

•
•
•

Voor de arbeidsongeschikte deelnemers in de Duyvis regeling die reeds voor 1 januari 2020
arbeidsongeschikt zijn geworden, wordt op de opgebouwde aanspraken jaarlijks per 1 januari een
onvoorwaardelijke toeslag verleend ter grootte van de procentuele toename van de loonindex ten
opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor.
Voor alle overige deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geldt een
voorwaardelijke toeslagverlening waarbij toeslagen kunnen worden verleend indien de
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.
De onvoorwaardelijke toeslag voor actieven is komen te vervallen.
Overgangsmaatregel toeslagendepot:
o Voor actieve deelnemers in de PepsiCo-regeling die vóór 1 januari 2000 zijn toegetreden en
voor actieve deelnemers in de Duyvis-regeling die vóór 1 januari 2020 zijn toegetreden wordt
door de werkgever jaarlijks een aanvullende premie betaald ten behoeve van het
toeslagendepot. Deze premie bedraagt voor de PepsiCo-groep 4,5% van hun gemaximeerde
pensioengevende salarissom en voor de Duyvis-groep 3,6% van hun gemaximeerde
pensioengevende salarissom. Voor beide groepen worden afzonderlijke toeslagendepots
gevormd.
o

Deze overgangsmaatregel is van toepassing gedurende een periode van maximaal tien jaar,
gemeten vanaf 1 januari 2020. De regels voor toekomstbestendige toeslagverlening zijn niet
van toepassing op toeslageverlening vanuit het toeslagendepot, mits de beleidsdekkingsgraad
boven het minimaal vereist vermogen van 104,1% ligt.

36

In onderstaande tabel is het overzicht gegeven van het beleid in relatie tot de beleidsdekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

Premiebeleid

Volledige toeslag
geen inhaalindexatie /
wel compensatie kortingen

Vanaf indexatiedekkingsgraad

Tot indexatiedekkingsgraad

< 110%

Toeslagbeleid* / kortingen

De verschuldigde premie is
gelijk aan de ongedempte
kostendekkende premie.

Aanvullend wordt een bedrag
betaald voor het
toeslagendepot voor de
toeslagverlening voor een deel
van de actieve deelnemers

Lineair oplopend van
0% tot 100% prijsinflatie
voor zowel actieve als
inactieve deelnemers
Geen toeslagverlening voor
zowel actieve als inactieve
deelnemers
Korting gespreid in max.10
jaar tot Vereist Vermogen
(of ineens tot MVV na 5 jaar)

Beleggingsbeleid

Per 31 december 2020:

Matching

68%

Return

32%

- Aandelen ontwikkeld
- Aandelen opkomend
- Emerging market debt

21%
5%
6%

Strategische afdekking van het
marktrenterisico van de nominale
pensioenverplichtingen: 70%

Toelichting prijsindex
De prijsindex is de afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle bestedingen van oktober van het vorige
jaar tot het overeenkomstige prijsindexcijfer van oktober van het jaar voorafgaand aan het
voorafgaande jaar. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en
pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve
gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement
gefinancierd.
Besluitvorming
Bij de besluitvorming met betrekking tot een mogelijke aanpassing van ingegane pensioenen en
pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers, laat het bestuur zich door de
adviserend actuaris adviseren omtrent de financiële positie van het fonds en de verwachte
toekomstige ontwikkelingen. Op basis van deze informatie, de ontwikkeling van de kosten van
levensonderhoud en de in het verleden toegekende toeslagen neemt het bestuur een besluit over de
toeslagverlening op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van
deelnemers en gewezen deelnemers.
Toegekende toeslag per 1 januari 2021:
De beleidsdekkingsgraad is per 31 december 2020 gelijk aan 106,4%.
De dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen bedraagt 110,8%
De dekkingsgraad behorend bij het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 104,1%.
De toe te kennen toeslag per 1 januari 2021 is berekend op basis van het geldende beleidskader zoals
hierboven weergeven. Volgens dat kader was de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020
106,4%. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% (toeslagengrens) is conform het
beleidskader van het pensioenfonds geen indexatie mogelijk.
Het bestuur heeft geconstateerd dat geen toeslag aan actieven en inactieven kan worden toegekend
per 1 januari 2021.
Toeslagverlening arbeidsongeschikte werknemers Duyvis
Voor arbeidsongeschikte deelnemers in de Duyvis-regeling die reeds vóór 1 januari 2020
arbeidsongeschikt zijn geworden, wordt op de opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks per 1 januari
een onvoorwaardelijke toeslag verleend ter grootte van de procentuele toename van de loonindex ten
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opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor. De cao-verhoging tussen 1 januari 2020 en 1 januari
2021 bedraagt 3%. De toegekende index wordt hiermee ook vastgesteld op 3%. De hiervoor
benodigde koopsom maakt deel uit van de (kostendekkende) premie.
Toegekende toeslag op basis van de overgangsmaatregel voor actieven Duyvis per 1 januari 2021
Voor de deelnemers in de Duyvis regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
toeslag toegekend per 1 januari 2021 van 0,71% gefinancierd uit het toeslagendepot.
Toegekende toeslag op basis van de overgangsmaatregel voor actieven PepsiCo per 1 januari 2021
Voor de deelnemers in de PepsiCo regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
toeslag toegekend per 1 januari 2021 van 0,54% gefinancierd uit het toeslagendepot.
Toekomstige indexaties
Zie hiervoor de toekomstparagraaf.
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Actuariële paragraaf
Actuariële analyse van het resultaat
In onderstaande tabel is een opsomming van de resultaten, uitgesplitst naar herkomst, opgenomen:

Jaar

Grondslagen resultaatbepaling
Overlevingstafel primo boekjaar
Gemiddelde rente primo boekjaar

2021

2020

AG 2020
0,24%

AG 2018
0,80%

940

819

21.113

7.429

3. Toeslagverlening

39

44

4. Sterfte

90

520

209

-610

-311

243

0

0

-51

-57

-1.552

4.677

20.477

13.065

1. Premies en koopsommen
2. Beleggingsresultaat (inclusief wijziging RTS)

5. Arbeidsongeschiktheid
6. Risicoherverzekering
7. Kosten
8. Mutaties / diversen
9. Wijziging actuariële grondslagen/methoden
Totaal resultaat

Toegepaste overlevingstafel
Het bestuur heeft besloten dat voor het vaststellen van de verplichtingen per 31 december 2021
gebruik wordt gemaakt van de prognosetafel AG2020. De Prognosetafel AG2020 is samengesteld met
als basis de sterftekansen die door het CBS zijn waargenomen onder de gehele Nederlandse bevolking
en de Europese sterftecijfers uit de Human Mortality Database. De populatie van het pensioenfonds is
geen dwarsdoorsnede van de gehele bevolking. Voor SPPN zijn de leeftijds- en inkomensafhankelijke
correctiefactoren ultimo 2021 gebaseerd op de inkomensklassen ‘Hoog-midden’ volgens het model
Mercer ES2019.
In december 2021 is de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten opnieuw getoetst. Op grond van
deze toetsing is de opslag verhoogd van 2,7% naar 3,2%. Dit leidde tot een stijging van de
voorziening met EUR 1.552 (0,5%).
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Kostendekkende en feitelijke premie
De kostendekkende en feitelijke premies zijn als volgt bepaald:
2021

2020

8.708

7.446

Opslag voor uitvoeringskosten

790

863

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen FTK)

940

819

10.438

9.128

Feitelijk ontvangen premie PepsiCo

8.164

7.028

Feitelijk ontvangen premie Duyvis

2.274

2.100

10.438

9.128

(x EUR 1.000)

Kostendekkende premie
Inkoop nominale pensioenen

Feitelijke premie (excl. opslag toeslagendepot)

Overlevingstafel

AG 2020

Rente

RTS 31-12-2020

(x EUR 1.000)

Als % salaris
Inkoop nominale pensioenen

Als %
pensioengrondslag

Bedrag

33,3%

43,9%

8.707

Uitvoeringskosten in boekjaar

3,0%

4,0%

790

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen FTK)

3,6%

4,7%

941

39,9%

52,6%

10.438

Totaal

De kostendekkende premie is bepaald op basis van de rentetermijnstructuur per 31 december 2020
en rekening houdend met de voorzienbare trend in overlevingskansen (sterftetrend). In de
kostendekkende premie zijn opgenomen: de nominale premie voor inkoop op marktwaarde, de
pensioenuitvoeringskosten en de solvabiliteitsopslag. De solvabiliteitsopslag zorgt ervoor dat door de
inkoop van nieuwe aanspraken de dekkingsgraad op het benodigde peil blijft en de hoogte hangt af
van het Vereist Eigen Vermogen.
De feitelijke premie is gebaseerd op de kostendekkende premie. De premie ligt vast in het
beleidskader van het pensioenfonds en is door middel van een ALM-studie vastgesteld.
Daarmee is de kostendekkende premie op basis van het FTK (en nFTK) voldaan. De betaalde premie
heeft hiermee een positieve bijdrage geleverd aan de vereiste solvabiliteitspositie van het
pensioenfonds.

Risico’s
Risicomanagement
De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen en
het nastreven van de ambitie van de pensioenregeling. Bij het beheer en de financiering van de
pensioenverplichtingen loopt het pensioenfonds risico’s. De risico’s kunnen strategisch of operationeel
van aard zijn. Bij het pensioenfonds zijn de risico’s in lijn met DNB Guidance ingedeeld in financiële en
niet-financiële risico’s. In 2021 heeft het bestuur risico’s (waaronder de risico’s als gevolg van
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belangenverstrengeling en integriteitsrisico’s) geëvalueerd en geprioriteerd. Het bestuur heeft alle
risico’s, zowel de financiële risico’s als niet-financiële risico’s ondergebracht in een risicodashboard. Dit
dashboard en de hierbij horende risicokaarten zijn een belangrijke ondersteuning bij het cyclisch
inhoud geven aan het integraal risicomanagementbeleid.
In het IRM (integraal risicomanagement) beleid is beschreven op welke wijze Integraal
risicomanagement een bijdrage levert aan een beheerste realisatie van de strategie en doelstellingen
van het fonds. Er wordt een afweging gemaakt tussen pensioenambitie, kosten en risico. Hierbij is
sprake van een continu proces, zodat er een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat, die zich
bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang. Binnen IRM wordt,
vanwege de aard van de risico’s en de wijze van beheersing daarvan, onderscheid gemaakt tussen
financiële en niet-financiële risico’s.
Bij financiële risico’s denken we vooral aan beleggingsrisico’s en renterisico. Bij niet-financiële risico’s
denken we aan integriteits-, operationele-, uitbestedings- en IT-risico’s. Momenteel is er veel
aandacht voor risico’s rondom datakwaliteit en dataveiligheid, inclusief cybersecurity.
Financiële risico’s
De financiële risico’s worden gemonitord door de beleggingscommissie en het bestuur, onder meer
met behulp van kwartaalrapportages en maandelijkse flash reports.
Niet financiële risico’s
De niet financiële risico’s worden door het bestuur onder meer gemonitord met behulp van
verantwoordingsrapportages van de uitbestedingspartners.
In onderstaande tabel zijn de risico’s die de hoogte van het vereist eigen vermogen bepalen vermeld.
In de tabel daaropvolgend zijn de belangrijkste beheersingsmaatregelen van een aantal belangrijke
risico’s uitgewerkt. Verdere kwalitatieve en kwantitatieve uitleg rondom de financiële risico’s wordt
gegeven in de risicoparagraaf bij de toelichting op de jaarrekening.
Risico’s

S1 Rente risico

Het renterisico is het risico dat de renteontwikkeling een andere
impact heeft op de beleggingen dan op de verplichtingen. Dit risico
treedt met name op doordat de looptijd van de verplichtingen langer is
dan die van de beleggingen. Daarnaast worden beleggingen op
marktwaarde gewaardeerd en verplichtingen op basis van UFR.

S2 Zakelijke waarden
risico(aandelen)

Het risico dat door de ontwikkeling van de aandelenkoersen
(veroorzaakt door factoren die samenhangen met een individuele
belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) de financiële
positie verslechtert.

S3 Valutarisico

Het pensioenfonds belegt in buitenlandse waardepapieren, waardoor
het pensioenfonds gevoelig is voor koersschommelingen van vreemde
valuta ten opzichte van de euro.

S4 Grondstoffenrisico

Risico’s als gevolg van beleggingen in grondstoffen.

S5 Kredietrisico

Het risico van financiële verliezen als gevolg van faillissementen,
betalingsonmacht of krediet verslechtering van een tegenpartij in de
vastrentende waardenportefeuille.

S6 Verzekeringstechnisch risico

Het risico dat het pensioenfonds loopt met haar deelnemers op het
gebied van vastgestelde actuariële grondslagen, ten aanzien van
premie, levensverwachting en overige grondslagen binnen de
voorziening pensioenverplichtingen.
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S7 Liquiditeitsrisico

Het risico dat er niet voldoende liquide financiële middelen
beschikbaar zijn en om te voldoen aan de betalingsverplichtingen op
korte termijn.

S8 Concentratie risico

Het risico dat bij een te grote concentratie beleggingen bij één
tegenpartij de impact op de financiële positie ongewenst groot is.

S9 Operationeel risico

Het risico dat optreedt bij de uitvoering van de pensioen- en
beleggingsactiviteiten, als gevolg van niet-afdoende of falende interne
processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg van externe
gebeurtenissen.

S10 Actief beheer risico

Het risico heeft betrekking op de ruimte om bij de uitvoering van het
beleggingsbeleid af te wijken van de strategische nagestreefde
portefeuille. De mate van actief beheer is bepaald aan de hand van de
tracking error ten opzichte van de voor de portefeuille vastgestelde
benchmark.

Uitbestedingsrisico

Het risico dat derden aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed voldoen
niet aan de wettelijke en door het fonds vastgestelde uitvoeringseisen,
onder meer op het gebied van juistheid, volledigheid, tijdigheid en
risicobeheersing.

Juridische risico’s

Het risico dat niet wordt voldaan aan wet en regelgeving.

Reputatierisico

Het risico dat het pensioenfonds door handelen of het nalaten van
handelen repuatieschade leidt bij de belanghebbenden.

42

S1 Rente risico
Het bestuur heeft, om het renterisico te beperken, de
rentegevoeligheid van de vastrentende portefeuille grotendeels
afgestemd op de rentegevoeligheid van de technische voorziening. Op
basis van de huidige verdeling binnen de beleggingsportefeuille en de
huidige dekkingsgraad, houdt dit in dat de procentuele afdekking van
het renterisico circa 70% bedraagt (op marktrente basis). De
toegestane bandbreedte bedraagt -/+ 5%-punt.

De volgende factoren hebben invloed op de werkelijke renteafdekking:
•
•
•
•

Toename staat-swap spread;
Verandering van de vorm van de rentecurve;
Verandering spreads van obligaties van bepaalde landen;
Sterfterisico (verlaging sterftekans verhoogt duration TV).

De vermogensbeheerder BlackRock gebruikt voor het afdekken van het
renterisico fysieke obligaties (Euro staatsleningen en SSA obligaties
met een hoge kredietwaardigheid) en interest rate swaps.

Risicogrens
Norm%
(min%max%)
Rente
afdekking van
70% op
marktwaarde
+/- 5%

31 december 2021

66,7%

31 december 2020

68,8 %

(bron: risico
dashboard)

De effectiviteit over geheel 2021 komt uit op 61,8%. Dit is lager
dan hetgeen strategisch door het fonds wordt afgedekt (70%). Dit
resultaat is voornamelijk ontstaan door de ontwikkeling van de
staat-swap spread (de rente op Nederlandse en Duitse
staatsobligaties steeg in 2021 minder snel dan de swaprentes).
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Risico’s

S2 Risico zakelijke waarden
(aandelen)

Het effect van waardewijzigingen door de ontwikkeling op de financiële
markten worden gemitigeerd door de omvang van de aandelen in de
beleggingsportefeuille, diversificatie binnen de portefeuille en het
stellen van kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan
vermogensbeheerders en beleggingen.
Het risico wordt genomen om op lange termijn de
rendementsdoelstellingen te behalen.

S3 Valuta risico

Om het risico te beperkten wordt het valutarisico in de
aandelenportefeuille afgedekt (met uitzondering van Emerging Markets
Equity). In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de
valutarisico’s voor en na valuta afdekking ultimo 2021.

S4 Grondstoffen risico

Het pensioenfonds belegt niet in grondstoffen.
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S5 Krediet risico

Om het kredietrisico te beperken wordt belegd in een gediversificeerde
portefeuille van kredietwaardige partijen. De onderstaande tabel geeft
inzicht in de kredietwaardigheid van de vastrentende waarden in de
portefeuille per rating categorie / per land per ultimo 2021.

Op vorderingen en schulden uit hoofde van renteswaps als securities
lending wordt onderpand afgegeven. Indien het ongerealiseerde
resultaat bepaalde niveaus overschrijdt (deze niveaus zijn vooraf
contractueel vastgelegd), wordt onderpand verkregen of afgegeven.
Het beleid rondom securities lending wordt op kwartaalbasis
gemonitord. Bij het afsluiten van renteswaps wordt gebruik gemaakt
van central clearing. Dit houdt in dat een derde partij (een
clearinghouse) het onderpand bewaart. De clearinghouse, en niet de
tegenpartij, is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen
van het derivatencontract. Vrijwel de gehele rente swap portefeuille is
centrally cleared.

S6 Verzekeringstechnisch risico

Binnen het verzekeringstechnische risico worden risico’s meegenomen
die verband houden met de vastgestelde actuariële grondslagen. Het
omvat met name de risico’s als gevolg van afwijkingen ten opzichte
van de verwachte sterfte en afwijkingen van de verwachte sterftetrend
(langlevenrisico).
Het pensioenfonds hanteert bij de vaststelling van de voorziening
pensioenverplichtingen de meest recente overlevingstafels
(Prognosetafel AG2020), met pensioenfonds specifieke
ervaringssterfte. Het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico is
herverzekerd via SCOR. Het betreft volledige herverzekering zonder
eigen behoud. Dit contract is afgesloten voor een periode van 5 jaar
ingaande 1 januari 2018.

S7 Liquiditeitsrisico

De portefeuillesamenstelling is zodanig ingericht dat het
liquiditeitsrisico zeer beperkt is. Bijna alle beleggingen kunnen
namelijk op korte termijn liquide gemaakt worden. Daarnaast worden
op basis van een liquiditeitsplanning voldoende liquiditeiten
aangehouden
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S8 Concentratierisico aandelen
portefeuille

Bovenstaand overzicht geeft weer de stand van zaken ultimo 2021. In
deze tabel is een overzicht van het beperkte concentratierisico van de
aandelenportefeuille weergegeven. In dit overzicht zijn de posten
opgenomen met een concentratie vanaf 0,7% van de
aandelenportefeuille.

S9 Operationeel risico
En uitbestedingsrisico

Het operationeel risico is het risico op verlies als gevolg van
inadequate of foutieve interne processen, mensen en systemen of
externe gebeurtenissen. Operationele risico’s hebben een negatieve
impact op een goede uitvoering van de pensioenregeling. Het
pensioenfonds heeft de uitvoering van het pensioenbeheer en het
vermogensbeheer uitbesteed. Met deze partijen zijn contracten en
SLA’s afgesproken. Zowel de pensioenuitvoerder als de
vermogensbeheerder leveren verantwoordingsdocumentatie op,
waaruit blijkt hoe zij een beheerste en integere uitvoering borgen, in
lijn met vastgelegde afspraken. De pensioenuitvoerder en de
vermogensbeheerder overleggen naast periodieke rapportages, onder
meer een ISAE3402-rapport (type II). Door het overleggen van dit
rapport tonen de partijen aan , dat de uitvoering ‘in control’ is.

S10 Actief beheer risico

Het fonds belegt uitsluitend in passief beheerde portefeuilles. Het
risico van actief beheer is derhalve nihil.

Juridische risico’s

Het fonds doet uitsluitend zaken met integere en betrouwbare
partijen, waarmee duidelijke afspraken zijn gemaakt over aan voldoen
aan wet en regelgeving. Dit wordt gemonitord onder meer met behulp
van de periodieke verantwoordingsrapportages.

Reputatierisico

De missie, visie, strategie en uitvoering hiervan zijn ingericht om het
vertrouwen in en tevredenheid over de uitvoering van de regeling
hoog te houden. Hiertoe voert het fonds onder meer een prudent
beleggingsbeleid en een strikt integriteitsbeleid. Bij het reputatierisico
spelen echter ook aan aantal niet te sturen omgevingsfactoren een rol,
waaronder de bewegingen op de financiële markten en de politieke
besluitvorming. Met het fondsbeleid wordt geprobeerd hier waar
mogelijk rekening mee te houden. Het bestuur heeft regelmatig
contact met de achterban om het reputatierisico te monitoren en waar
nodig acties voor verbetering te ontwikkelen.
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Scenario- en gevoeligheidsanalyses
Extreme marktbewegingen of rentebewegingen kunnen een grote impact hebben op de beleggingen
van het pensioenfonds en daarmee de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dit geldt ook voor een
verdere verhoging van de levensverwachting. De effecten van een renteschok of aandelenschok
worden gemonitord in een financieel risicodashboard. Dit dashboard wordt elk kwartaal opgesteld en
door de BAC en het bestuur behandeld.
Effecten daling aandelen markten:
Ultimo 2021 was de totale vermogenspositie van het pensioenfonds EUR 378,3 miljoen. Hiervan is
EUR 115,1 miljoen belegd in aandelenfondsen. Een daling van de waarde van de aandelen van 20%
zal de dekkingsgraad circa 8,8%-punt doen dalen. Dit risico is acceptabel vanwege de
rendementsverwachting van de beleggingsportefeuille op lange termijn.
Effecten daling van de (markt) rente:
De rente heeft zowel invloed op de verplichtingen als op het vermogen. Bij een daling van de rente
zullen de verplichtingen en beleggingen beide in waarde toenemen. Doordat het renterisico strategisch
voor 70% is afgedekt wordt niet het gehele risico afgedekt. Een gehele afdekking van het risico zou de
lange termijn rendementsverwachting negatief beïnvloeden. Dit betekent dat een rentedaling van 1%punt een daling van ongeveer 7,0%-punt van de dekkingsgraad veroorzaakt (bron: risicorapportage
Q4 2021).
ERB (eigen risico beoordeling)
Het bestuur heeft in maart 2021 een beperkte Eigen Risico Beoordeling (ERB) uitgevoerd, waarin
onderzocht is in hoeverre de reglementswijziging (met name de wijziging van het toeslagbeleid) past
bij de missie en visie van het pensioenfonds. De conclusie van de ERB is dat dit het geval is. Uit een
doorrekening van de haalbaarheidstoets blijkt dat na reglementswijziging het verwachte
pensioenresultaat in beperkte mate daalt, maar nog altijd aansluit op door het bestuur vastgestelde
pensioenambitie.
Conform het beleid dient SPPN elke drie jaar een volledige ERB uit te voeren. In december 2021 zijn
de resultaten van deze ERB besproken. De ERB gaat in op de financiele en niet-financiele risico’s.
Voor de uitvoering van de ERB heeft het bestuur twee centrale vragen geformuleerd. De twee centrale
vragen zijn gericht op verschillende risico’s:
•
Vraag 1: wat zijn de belangrijkste financiële en niet-financiële risico’s
•
Vraag 2: wat zijn nieuwe en opkomende risico’s die SPPN zouden kunnen bedreigen
Ad 1: het bestuur heeft tijdens de ERB de volgende scenario’s, en de risico’s die daarbij kunnen
optreden, nader bezien:
•
Ontwikkelingen bij de uitbestedingspartijen (risico’s: verwerking, continuïteit, integriteit, kwaliteit
en IT)
•
Governance van het pensioenfonds (risico’s: continuïteit bestuur)
•
Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (risico’s: reputatie, wetgeving, sector ontwikkeling)
•
Opzegging uitvoeringsovereenkomst door werkgever (risico’s: marktverhoudingen, concurrentie)
•
Economische stress scenario’s (risico’s: onverwachte inflatie, depressie, stagflatie, recessie)
Hierbij is bekeken of het risicobeheersysteem voldoende effectief en doelmatig is om deze risico’s
voldoende te mitigeren.
Het bestuur heeft geconstateerd dat de risico’s die in deze scenario’s optreden zodanig worden
gemitigeerd en geëvaluaeerd dat het netto risico binnen de risicohouding en risicobereidheid blijft. Het
bestuur ziet geen noodzaak tot aanvullende maatregelen en zet het gekozen beleid voort en blijft de
ontwikkelingen goed monitoren
Ad 2: de tweede vraag betreft de invloed die opkomende risico’s hebben op de strategie van SPPN
•
Het bestuur heeft tijdens de ERB gebruik gemaakt van de indeling van nieuwe en opkomende
risico’s van het Global Risks Report van het World Economic Forum. Deze zijn milieu/klimaat,
geopolitiek, technologisch, sociaal economisch en economisch. Tijdens de ERB zijn de risico’s
benoemd die het pensioenfonds bij deze scenario’s ziet.
•
Het bestuur verwacht dat de mitigerende maatregelen voldoende effectief zijn om het netto risico
binnen de risicohouding en risicobereidheid te behouden. De opkomende risico’s hebben daarmee
naar verwachting geen materieel effect op de strategie van het pensioenfonds.
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Toekomstparagraaf op 2022
Gevolgen Oorlog Oekraïne
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal invloed hebben op de beleggingen van het pensioenfonds.
Daarnaast heeft dit invloed op grondstoffenprijzen en op inflatie, waar zowel het pensioenfonds als de
deelnemers mee worden geconfronteerd. Het pensioenfonds volgt de situatie nauwlettend. Het
pensioenfonds er bij de vermogensbeheerder op zal aandringen en zal monitoren dat deze zich aan de
sanctiewetgeving houdt.
Ultimo Q4 2021 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EME beleggingsfonds 2.56%.
Ultimo Q4 2021 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EMD beleggingsfonds 7.22%.
Op basis van de procentuele wegingen van deze twee fondsen in de totale portefeuille bedraagt de
procentuele allocatie naar Rusland in de totale portefeuille 0.6%. Dit is circa 2.200.
Ultimo Q1 2022 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EME beleggingsfonds 0.00026%.
Ultimo Q1 2022 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EMD beleggingsfonds 0.06210%.
Op basis van de procentuele wegingen van deze twee fondsen in de totale portefeuille bedraagt de
procentuele allocatie naar Rusland in de totale portefeuille 0.0043%. Dit is circa 16.
De participaties in deze twee verschillende fondsen zijn nagenoeg geheel afgewaardeerd gedurende
2022.
UFR
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorziening herrekend door
toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Per 1 januari 2021 zijn de door DNB voorgeschreven
UFR-parameters gewijzigd. Het effect hiervan bedraagt 5.841.
Per 1 januari 2022 is de tweede stap doorgevoerd van de wijziging van de ultimate forward rate (UFR)
in de DNB-RTS. De impact op de technische voorziening bedraagt 1,1% (stijging), in geld 3.596. De
stijging van de technische voorziening zorgt voor een daling van de dekkingsgraad op basis van de
nieuwe DNB-RTS naar 117,2%.
Pensioenakkoord
De nieuwe pensioenwetgeving wordt in het tweede kwartaal van 2022 verwacht en zal naar
verwachting per 1 januari 2023 in werking treden, met een overgangstermijn tot 1 januari 2027. In de
tussenliggende periode zal de pensioenregeling moeten worden aangepast aan het nieuwe stelsel en
er zal besloten moeten worden of de opgebouwde pensioenen worden ‘ingevaren’ in het nieuwe
stelsel.
De gevolgen van het pensioenakkoord worden door het bestuur zorgvuldig uitgewerkt, vooralsnog op
basis van de reeds bekende concept-wetgeving. In 2021 is een aantal vervolg kennissessies
georganiseerd voor bestuur, VO en werkgeversvertegenwoordigers. Het is een vast agendapunt in de
bestuursvergaderingen.
De Sociale Partners (PepsiCo en Vakbonden) en het bestuur hebben hier een eigen
verantwoordelijkheid. De Sociale Partners zijn verantwoordelijk voor de toekomstige pensioenopbouw
en het bestuur heeft volledige zeggenschap over de bestaande pensioenaanspraken en rechten. Beide
partijen zoeken naar de beste oplossing voor alle deelnemers. Eind 2021 is een werkgroep geformeerd
met vertegenwoordigers van het bestuur en werkgever om de werkzaamheden rond het
pensioenakkoord op elkaar af te stemmen.
Opslag uitvoeringskosten
De opslag voor uitvoeringskosten is per 1-1-2022 verhoogd van 2,7% naar 3,2%. Dit leidde tot een
stijging van de technische voorziening met 1.552 en dit is al in de technische voorziening
pensioenverplichtingen per 31 december 2021 verwerkt.
Dekkingsgraad in 2021 en herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van SPPN is sinds eind augustus 2021 met 112,9% hoger dan het vereist
vermogen van 112,4%. Hiermee is er voor het fonds per ultimo 2021 geen herstelplan meer van
kracht.
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Toeslagen (indexatie) per 1-1-2022
De beleidsdekkingsgraad lag per 31 december 2021 op 115,1% en was daarmee hoog genoeg om een
toeslag te kunnen verlenen op de opgebouwde pensioenen. Het bestuur heeft in februari 2022
besloten om de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen met 1,27%.
Voor de deelnemers in de Duyvis-regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
naast de bovengenoemde toeslag van 1,27% een aanvullende toeslag toegekend per 1 januari 2022
van 0,79%, gefinancierd uit het toeslagendepot.
Voor de deelnemers in de PepsiCo-regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
naast de bovengenoemde toeslag van 1,27% een aanvullende toeslag toegekend per 1 januari 2022
van 0,61%, gefinancierd uit het toeslagendepot.

Utrecht, 13 juni 2022
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland
Namens het bestuur,

Dhr. R.J.P. Siebesma (voorzitter)

Dhr. J.G. Sieraad (lid)

Dhr. W. Kuzee (lid)

Dhr. A.J.A.J. Wentrup (lid)
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Verslag van de visitatiecommissie
Samenvatting Bevindingen Visitatie 2021
1.
Inleiding
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (hierna: Fonds) heeft VCHolland en
daarmee de leden van de visitatiecommissie (hierna: VC), na advies van het Verantwoordingsorgaan
(hierna: VO) van het Fonds, de opdracht gegeven tot de uitvoering van een visitatie bij het Fonds.
De VC heeft tot (wettelijke) taak toezicht te houden op (de totstandkoming van) het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. Binnen dit kader vormt de VC zich een beeld
van de wijze waarop het Fonds de Code Pensioenfondsen naleeft.
De VC is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het
VO en de werkgever, en in het jaarverslag.
Het intern toezicht vervult zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig
functioneren van het Fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.
VCHolland heeft voor de uitvoering van visitaties een werkwijze ontwikkeld die uiteindelijk uitmondt in
een rapportage over de bevindingen en het oordeel van de VC. De visitatie strekte zich uit tot de 4 april
2022 beschikbare informatie over de periode tot ultimo 2021.

2.

Oordeel/Bevindingen

Samenvattend oordeel:
De VC is van oordeel dat het Fonds in 2021 in algemene zin heeft voldaan aan een adequate
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Het Fonds voert een consistent beleid en hanteert
een bestendige gedragslijn. Het Fonds beschikt over een toereikende governancestructuur. Er is sprake
van een effectief en slagvaardig optreden van het bestuur en een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Samenvattend oordeel Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen is ingedeeld in acht hoofdthema’s. In de hierna opgenomen tabel wordt
inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze hoofdthema’s zich verhouden tot de onderwerpen waarop de
VC haar toezicht heeft gericht.
De VC heeft kennisgenomen van de eigen beoordeling van het Fonds met betrekking tot de naleving
van de Code. Deze is naar het oordeel van de VC voldoende. De rapportage en uitleg van de
uitzonderingen en de onderwerpen waarover het Fonds wettelijk of volgens de Code is gehouden te
rapporteren, is toereikend. De VC merkt op dat beoordeling of goedkeuring van het jaarverslag 2021
niet tot haar mandaat heeft behoord.
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De gerapporteerde uitzondering ziet op het hoofdthema Zorgvuldig benoemen en de belangrijkste
aanbevelingen van de VC zien op de hoofdthema’s Verantwoordelijkheid nemen, Kwaliteit nastreven en
Transparantie bevorderen. Naar het oordeel van de VC zijn de gerapporteerde uitzonderingen en de
onderstaand gerapporteerde bevindingen niet van zodanige aard dat hiermee in materiële zin inbreuk
wordt gemaakt op het naleven van genoemde hoofdthema’s.

a. Opvolging bevindingen en aanbevelingen
Het Fonds hanteert een adequate en structurele aanpak bij de opvolging van de aanbevelingen. De
behandeling van de aanbevelingen binnen het bestuur en de verdere actieneming is helder vastgelegd.
Er vindt een goede motivatie plaats indien aanbevelingen (nog) niet worden opgevolgd. Rapportage van
bevindingen van de sleutelfunctiehouders vindt aan de juiste gremia plaats en opvolging van
aanbevelingen wordt adequaat vastgelegd en gemonitord. De sleutelfunctiehouders hebben geen
materiele bevindingen geconstateerd.

b. Algemene gang van zaken
Het Fonds voert een consistent beleid en heeft een voldoende robuust proces om wijzigingen in wet- en
regelgeving tijdig in fondsdocumenten te implementeren, de interne en externe ontwikkelingen
voldoende adequaat te volgen en waar nodig tijdig actie te ondernemen. Notulen van de
beleggingsadviescommissie worden in de bestuursvergadering besproken en consequenties van
ontwikkelingen gesignaleerd. Mede door de externe bestuurders is sprake van een behoorlijke
deskundigheid van het Fonds ter zake. In 2021 heeft het Fonds de nodige voorverkenningen gedaan
ten behoeve van de toekomstige besluitvorming over de toekomstopties van het Fonds zodat voldoende
aandacht aan de toekomstbestendigheid van het Fonds is besteed.
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In verband met een reservetekort is tijdig een herstelplan 2021 bij DNB ingediend en goedgekeurd. De
haalbaarheidstoets 2021 is tijdig uitgevoerd en gaf geen aanleiding tot overleg met sociale partners. De
VC volgt de mening van het Fonds dat aan de normen met betrekking tot risicohouding,
beleidsuitgangspunten en externe verslaggeving wordt voldaan.
c. Governance
Bij het Fonds is sprake van een bestendige gedragslijn waarbij geen wijzigingen in de
governancestructuur in de visitatieperiode zijn aangebracht. Binnen het Fonds zijn in de inrichting
voldoende waarborgen aanwezig voor goed bestuur. De pensioenovereenkomst die het Fonds uitvoert
is per 1 januari 2021 opnieuw vastgesteld. De VC volgt de mening van het Fonds dat belanghebbenden
zich op evenwichtige wijze door het Fonds vertegenwoordigd kunnen voelen, de inrichting van de
organisatie en de bedrijfsprocessen zodanig is dat een beheerste en integere bedrijfsvoering is
gewaarborgd en dat aan de normen inzake de uitbesteding door het Fonds wordt voldaan. Wel doet de
VC de aanbeveling het beloningsbeleid via de website openbaar te maken teneinde aan het FTK te
voldoen en een beloningsbeleid voor de uitbestedingspartners met (niet-)aanvaardbare
beloningscomponenten en -structuren op te stellen. De relatie tussen bestuur en VO geeft de VC geen
aanleiding tot het doen van aanbevelingen. Het Fonds voldoet aan de normen ten aanzien van het
verantwoordingsorgaan.

d. Geschiktheid
De VC volgt de mening van het Fonds dat het aan alle eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid
voldoet, waarbij het wel aanbeveelt het beleidsplan meer in overeenstemming met de realiteit te
brengen. De VC is van oordeel dat het Fonds de vereiste voorzieningen heeft getroffen voor het VO om
de taak naar behoren uit te voeren, aan de normen met betrekking tot tijdbeslag voldoet en zich
voldoende inspant om aan de normen met betrekking tot de diversiteit te voldoen. Hoewel de VC de
mening van het Fonds volgt dat op adequate wijze invulling wordt gegeven aan een programma voor
permanente educatie doet de VC wel een aantal aanbevelingen ter verbetering van de permanente
educatie.

e. Beleggingen
De VC volgt het Fonds in het oordeel dat het voldoet aan de normen met betrekking tot de
totstandkoming van de beleggingsstrategie en de invulling daarvan, op een verantwoorde manier
uitvoering geeft aan het beleggingsproces en de juiste stappen zet om invulling te geven aan
maatschappelijk verantwoord beleggen. Wel doet de VC een paar aanbevelingen ter verbetering van
het MVB-beleid van het Fonds.
De VC volgt de mening van het Fonds dat het de verantwoordelijkheid voor de uitbestede activiteiten
op het gebied van vermogensbeheer kan dragen. De monitoring van de uitkomsten van het
beleggingsproces door bespreking van uitgebreide en periodieke rapportages is daarbij adequaat en aan
de normen voor externe toetsing wordt voldaan.

f. Risico’s
Het Fonds zorgt voor een systematische analyse van risico’s, zowel van integriteitsrisico’s als van risico’s
die samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden. Risicomanagement is een vast onderdeel
van de bestuursagenda. Aan de normen met betrekking tot de algemene beginselen risicobeheer is
voldaan. De interne auditfunctie en actuariële functie zijn deugdelijk ingericht en vastgelegd c.q
uitgewerkt in de statuten respectievelijk Reglement sleutelfuncties. Aandacht wordt daarbij gevraagd
voor voldoende budget en resources voor een volledig auditprogramma. Het Fonds draagt zorg voor
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een systematische analyse en beheersing van risico’s die samenhangen met de uitbesteding van
werkzaamheden.
Evaluaties
vinden
primair
plaats
in
de
Investeringscommissie.
De
Eigenrisicobeoordeling heeft in 2021 plaatsgevonden en voldoet aan de normen. De VC volgt de mening
van het Fonds dat voldoende invulling is gegeven aan de beheersing en evaluatie van de ICT-risico’s
maar beveelt aan zorg te dragen voor een analyse van de onderuitbesteding om de noodzakelijke
assurance verkrijgen.

g. Communicatie
Binnen het Fonds is sprake van een adequaat communicatiebeleid met een actueel communicatieplan
dat voor een periode van twee jaar wordt vastgesteld. Begin 2022 heeft het Fonds een nieuw
communicatieplan vastgesteld met een terugblik over de voorgaande jaren. Bij een enquete over het
MVB-beleid en risicohouding is tevens de effectiviteit van de communicatie meegenomen. Met de
uitkomsten wordt in het nieuwe plan rekening gehouden. De VC volgt de mening van het Fonds dat het
communicatiebeleid aan de normen voldoet, de informatieverstrekking aan individuen conform de
gestelde normen en het pensioen 1-2-3 beginsel is. De website van het Fonds bevat alle wettelijk
verplichte informatie.

De visitatiecommissie

Frans Lemkes
Herma Polee
Rob Kragten
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Reactie van het bestuur op het verslag van de
visitatiecommissie
Het werk van de visitatiecommissie heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor het
pensioenfonds. De bevindingen van de visitatiecommissie sterken het bestuur de werkzaamheden op
huidige wijze voort te zetten. Het bestuur zal de aanbevelingen van de visitatiecommissie ter harte
nemen.
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Verslag van de verantwoordingsorgaan
Verantwoordingsorgaan
De wet benoemt verschillende taken van het Verantwoordingsorgaan. Zo dient zij een oordeel
te geven over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de
beleidskeuzes voor de toekomst. Bovendien heeft zij adviesrecht met betrekking tot een aantal
specifieke onderwerpen, maar mag ook ongevraagd advies geven aan het bestuur.
Samenstelling van het VO
Eind 2021 bestond het VO uit Jeroen de Bruijn namens de werkgever, Kees ten Wolde (kandidaat lid)
namens de Ondernemingsraad en Gert Bunschoten namens de gepensioneerden. Helaas was John
Stepanov door omstandigheden genoodzaakt zijn lidmaatschap te beëindigen. Jeroen trad ook in 2021
op als Secretaris en Gert als Voorzitter van het VO.
Training
Om het kennisniveau van nieuwkomers op peil te krijgen en te houden faciliteert het Bestuur
trainingen van Willis Towers Watson. Bovendien wordt het VO betrokken bij kennissessies in het kader
van de ‘Wet Toekomst Pensioenen’ (n.a.v. het Pensioenakkoord) die 1 januari 2023 in werking zal
treden.
Code Pensioenfondsen
In de Code Pensioenfondsen staan principes voor een goed pensioenfondsbestuur.
De Code is verankerd in de Pensioenwet. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht de
normen van de Code toe te passen óf gemotiveerd uit te leggen welke normen zij niet
(volledig) toepassen en waarom. Pensioenfondsen nemen deze uitleg op in het bestuursverslag.
De Visitatiecommissie (orgaan voor intern toezicht) beoordeelt de naleving van de Code
Pensioenfondsen. Doordat het VO in 2021 een zelfevaluatie heeft gehouden onder leiding van een
onafhankelijk adviseur en zich heeft voorgenomen om deze zelfevaluatie eens in de twee jaar te
herhalen, wordt nu ook voldaan aan Norm 30. Deze luidt; ‘Het eigen functioneren is voor het VO een
continu aandachtspunt. Het VO evalueert met enige regelmaat het functioneren van het eigen
orgaan.’. Uit de 1e zelfevaluatie kwam o.a. naar voren, dat;
•

•

•
•

Het VO de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het bestuur zelf als
maatstaf zou moeten gebruiken om zich een oordeel over het gevoerde beleid
van het bestuur te vormen
Het VO meer prioriteit zou moeten geven aan zaken als de toekomststrategie
van het pensioenfonds, evenwichtige belangenafweging, maatschappelijk verantwoord
beleggen en communicatie
Het VO meer aandacht zou moeten schenken aan de onderlinge taakverdeling
Het VO minstens één per jaar rechtstreeks contact zou moeten hebben
met de Visitatiecommissie

Adviezen
Om op een effectieve wijze gebruik te kunnen maken van het VO adviesrecht, is het nodig dat het
Bestuur de adviezen tijdig aanvraagt. Het VO moet namelijk nog een wezenlijke invloed op het
voorgenomen besluit uit kunnen oefenen. In 2021 is door het VO op dit punt verbetering vastgesteld.
Slechts één advies werd te laat aan het VO voorgelegd en kon als gevolg daarvan niet verder
behandeld worden. De adviezen die in 2021 werden aangevraagd betreffen;
•
•
•
•

De Incidentenregeling
De Klokkenluidersregeling
De Uitvoeringsovereenkomst
Het 3-jarig vervolgcontract VCHolland (Visitatiecommissie)

Jaarplan
Het VO beoordeelt het beleid van het Bestuur. Om dit met nog meer focus te kunnen doen heeft het
VO besloten om voor de periode medio 2021 tot medio 2022 een jaarplan op te stellen.
In het jaarplan zijn twee speciale thema’s opgenomen. Het eerste thema is ‘beleggingen’ en
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het tweede thema de ‘voorbereidingen in het kader van het Pensioenakkoord’. Met betrekking tot de
beleggingen heeft het VO kennis genomen van de ‘Investment Cases’. Dit zijn beleidsdocumenten
waarmee de keuzes voor bepaalde beleggingscategorieën worden onderbouwd. Tevens is er
beleggingsinformatie opgevraagd en zijn de notulen van de Beleggingsadviescommissie (BAC)
doorgenomen. Over de voorbereidingen in het kader van het Pensioenakkoord is in dit document een
separate alinea opgenomen (Zie ‘Toekomst SPPN / Pensioenakkoord’).
Enquête
In de loop van 2021 heeft het Bestuur een enquête gehouden onder de deelnemers.
Het Bestuur heeft dit als middel gebruikt om er achter te komen hoe de deelnemers denken
over beleggen in het algemeen. Uit deze enquête is naar voren gekomen, dat het overgrote deel
(85%) van de respondenten voorstander is van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Ruim
de helft van deze groep vindt het ook prima als dit (beperkt) invloed heeft op het resultaat. Dit gaf het
bestuur geen aanleiding om het beleggingsbeleid aan te passen, omdat zij van mening is dat al het
mogelijke gedaan wordt om maatschappelijk verantwoord te beleggen.
Integraal Risico Management
De sleutelfunctiehouder risicobeheer Hans Sieraad heeft het VO in een workshop verslag gedaan van
het Integraal Risico Management (IRM) proces bij SPPN. De sleutelfunctiehouder heeft een plan
uitgewerkt waarmee het volwassenheidsniveau van het IRM bij SPPN, zoals bepaald door De
Nederlandsche Bank, tenminste uit zal komen op niveau 3 (voldoende). Bovendien zal de
sleutelfunctiehouder erop toezien, dat bij de strategische toekomstverkenningen, zoals een mogelijke
overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) of een andere bestuursvorm, er uitlegbare en
transparante besluitvorming plaatsvindt op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Er is afgesproken
om tenminste één keer per jaar een dergelijke workshop te herhalen. Een risico waarbij het VO in het
bijzonder heeft stilgestaan is het ‘cyberrisico’. De Risk Manager van Dion (de administrateur van
SPPN) heeft op overtuigende wijze aangetoond, dat Dion haar systemen en processen voldoende heeft
voorbereid op cyberaanvallen. Dit betekent dat de ‘data’ voldoende veilig is opgeslagen en dat na een
cyberaanval de pensioenuitkeringen snel kunnen worden hervat.
Toekomst SPPN / Pensioenakkoord
Als gevolg van het ‘Pensioenakkoord’ gaat op het gebied van pensioenen veel veranderen.
Nederland bereidt zich voor op een nieuw pensioenstelsel. Hiervoor is in het parlement de ‘Wet
Toekomst Pensioenen’ in behandeling. Niet alleen het parlement, maar ook de Sociale Partners en
Pensioenfondsen zijn nu bezig zich te oriënteren om uiteindelijk te kunnen besluiten hoe de nieuwe
pensioenregelingen eruit gaan zien, wie die regelingen gaan uitvoeren en hoe de transitie van de oude
naar de nieuwe regelingen plaats zou moeten vinden. PepsiCo als werkgever en het Bestuur van SPPN
zijn ook bezig met toekomstverkenningen. Er is een werkgroep gevormd waarin een delegatie van het
Bestuur en van PepsiCo zijn opgenomen.
De werkgroep wil bepalen wat het voorkeurscenario zou kunnen zijn voor de eventuele overgang naar
een Algemeen Pensioenfonds (APF). Het is een goede zaak dat PepsiCo en het Bestuur dit traject
samen afleggen. Beide partijen zijn zich echter goed bewust van de eigen verantwoordelijkheid. De
Sociale Partners (PepsiCo en Vakbonden) zijn verantwoordelijk voor de toekomstige pensioenopbouw
en het Bestuur heeft volledige zeggenschap over de bestaande pensioenaanspraken en rechten. Beide
partijen zoeken echter naar de beste oplossing voor alle deelnemers. SPPN is een relatief klein
pensioenfonds dat zich nu al veel moeite moet getroosten om de governance op het gewenste peil te
houden. Vandaar dat het zinvol is om voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in ieder geval
te onderzoeken of door een overstap naar een APF gebruik gemaakt kan worden van deskundigheid
die bij een APF al aanwezig is. Alhoewel zich bepaalde voorkeuren ontwikkelen, zijn op dit moment
alle opties nog open.
Conclusie
Het VO heeft ook voor 2021 het overall bestuursbeleid ‘positief’ beoordeeld. Het Bestuur handelde
adequaat en maakte daarbij goed gebruik van de door haar ingewonnen adviezen.
Het VO heeft in 2021 geen onevenwichtigheid in de belangenafwegingen vastgesteld en is in
voldoende mate meegenomen in de voorbereidingen in het kader van het Pensioenakkoord.
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Reactie van het bestuur op het verslag van het
verantwoordingsorgaan
Het bestuur is positief over het verslag en bevindingen van het VO. In 2021 hebben VO en bestuur de
constructieve samenwerking voortgezet. Het VO is betrokken bij de kennissessies inzake het nieuwe
pensioencontract. Op deze wijze wordt geborgd dat er geen kennis achterstand ontstaat.
Het bestuur is positief over de kritisch en onafhankelijke opstelling van het VO, onder meer op het
gebied van risico’s en beleggingen. Op de wordt het bestuursbeleid getoetst en wordt een zo goed
mogelijke uitvoering van de pensioenregeling voor de deelnemers geborgd. Dit sterkt het bestuur in
de uitvoering van haar werkzaamheden.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Kasstroomoverzicht over 2021
Toelichting
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Balans per 31 december 2021
(bedragen in duizenden EUR)

31-12-2021

31-12-2020

Activa
Beleggingen voor risico
pensioenfonds
Aandelen

1

115.078

126.756

Vastrentende waarden

2

261.986

250.097

Derivaten

3

13.491

22.726

───────

───────
390.555

399.579

Vorderingen en overlopende activa

4

2.304

1.891

Overige activa

5

672

728

───────

───────

393.531

402.198

═══════

═══════

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves

6

59.253

38.776

Technische voorzieningen:
Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico pensioenfonds

7

320.414

340.348

Derivaten

3

5.180

142

Overige schulden en overlopende
passiva

8

8.684

22.932

───────

───────

393.531

402.198

═══════

═══════

118,5%

111,4%

Nominale dekkingsgraad in %
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Staat van baten en lasten over 2021
(bedragen in duizenden EUR)

2021

2020

Baten
Bijdragen van werkgevers en
werknemers
Beleggingsresultaten risico
pensioenfonds
Saldo overdracht van rechten
Overige baten

9

10.846

9.570

10

-5.165

53.602

11

678

0

12

63
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───────

───────

6.422

63.225

----------

----------

13

4.652

4.172

14

916

976

Lasten
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoerings- en
administratiekosten
Mutatie voorziening
pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds
• Pensioenopbouw
• Toeslagverlening en overige
toeslagen
• Rentetoevoeging
• Onttrekking voor
pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
• Wijziging marktrente
• Wijziging actuariële
uitgangspunten en actualiseren
overlevingskansen
• Wijziging uit hoofde van
overdracht van rechten
• Overige mutaties technische
voorziening

7

Saldo herverzekering

15

Saldo overdracht van rechten

16

Saldo van baten en lasten

8.708

7.446

369

398

-1.842

-972

-4.587

-4.216

-24.436

47.145

1.552

-4.677

684

-1.251

-382

437

───────

───────
-19.934

44.310

311

-243

0

945

───────

───────

-14.055

50.160

----------

----------

───────

───────

20.477

13.065

═══════

═══════

-1.881

3.990

Bestemming saldo van baten en lasten
Mutatie solvabiliteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
Mutatie overige reserves

408

442

21.950

8.633

───────

───────

20.477

13.065

═══════

═══════
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Kasstroomoverzicht over 2021
(bedragen in duizenden EUR)

2021

2020

11.016

9.725

Ontvangen waardeoverdrachten

708

38

Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars

388

0

Betaalde waardeoverdrachten

-25

-984

Betaalde pensioenuitkeringen

-4.660

-4.258

Betaalde premies herverzekering

-1.107

-452

-899

-1.012

───────

───────

5.421

3.057

-----------

-----------

181.104

279.037

2.506

2.357

-174.281

-301.396

-452

-274

───────

───────

Kasstromen uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies

Betaalde pensioenuitvoerings- en administratiekosten

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen van beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Aankopen en verstrekkingen van beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer

Mutatie geldmiddelen

8.877

-20.276

----------───────

----------───────

14.298

-17.219

═══════

═══════

-21.830

-4.611

-7.532

-21.830

───────

───────

14.298

-17.219

═══════

═══════

Liquide middelen *
Saldo liquide middelen 1 januari
Saldo liquide middelen 31 december

Mutatie liquide middelen verslagjaar

*

De stand van de liquide middelen ultimo van het jaar betreft het saldo van de stand van de liquide middelen op de
betaalrekening van het fonds (671) en het saldo van de onder Overige schulden opgenomen post “Schulden uit hoofde van
collateral” (-8.203).
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
1. Inleiding
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is opgericht op 23 december 2013 en statutair gevestigd in
Utrecht (hierna ‘het fonds’). Het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
30169415. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is een ondernemingspensioenfonds en is
aangesloten bij de Pensioenfederatie.
Het doel van fonds is het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en
nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan
arbeidsongeschikte deelnemers. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregelingen
van PepsiCo Nederland B.V. en de onder PepsiCo Nederland B.V. vallende onderneming Duyvis
Production B.V.
2. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn
opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met in achtneming van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving.
Het bestuur heeft op 13 juni 2022 de jaarrekening vastgesteld.
De jaarrekening is opgesteld na bestemming van het saldo van baten en lasten. De jaarrekening is
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. Beleggingen en
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Overige activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan
het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Het pensioenvermogen omvat het stichtingskapitaal, de reserves (exclusief bestemmingsreserves die
buiten de berekening van de dekkingsgraad blijven) en de technische voorziening voor risico fonds.
3. Algemene grondslagen
3.1 Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het
verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden
beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa
en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
Schattingen en veronderstellingen worden gebruikt bij het vaststellen van de waardering van de
beleggingen en de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de
herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige
perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.
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3.2 Schattingswijziging
In 2021 hebben zich de volgende schattingswijziging voorgedaan:
•

Verhoging van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van 2,7% naar 3,2%. Dit leidde tot
een verhoging van de technische voorziening met 1.552.

3.3 Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
3.4 Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als
gevolg hiervan kan sprake zijn van een post ‘Nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel een
actief als een passief zijn.
3.5 Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans
opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de
verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële
verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen.
3.6 Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per
balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten
voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per
transactiedatum.
3.7 Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden
als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
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4. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
4.1 Beleggingen voor risico pensioenfonds
Algemeen
In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op actuele waarde.
Slechts indien de actuele waarde van een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt
waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs.
Lopende interestposities uit hoofde van beleggingen worden separaat gepresenteerd onder de
vorderingen en overlopende activa.
Bron voor de waardering is de BlackRrock jaarrapportage per 31 december 2021.
Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde aandelenbeleggingsfondsen zijn
gewaardeerd op de per balansdatum geldende beurskoers.
Vastrentende waarden
Beursgenoteerde vastrentende waarde en participaties in beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn
gewaardeerd tegen de per de balansdatum geldende beurskoersen.
Indien vastrentende waarden of participaties in beleggingsinstellingen niet-beursgenoteerd zijn, vindt
waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekomstige netto kasstromen (rente en aflossingen)
die uit de beleggingen zullen voortvloeien, contant gemaakt tegen de ultimo boekjaar geldende
marktrente en rekening houdend met het risicoprofiel (kredietrisico; oninbaarheid) en de looptijden.
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnoteringen of, als die
niet beschikbaar zijn, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme
waarderingsmodellen.
Overige beleggingen
De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de
voor de belegging gangbare maatstaven.
Classificatie beleggingsfondsen
Indien er sprake is van beleggingen in beleggingsfondsen worden deze beleggingsfondsen
geclassificeerd onder de rubriek waarin beoogd wordt te beleggen.
4.2 Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na
eerste verwerking, worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de
nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere
waardeverminderingen, indien sprake is van oninbaarheid.
4.3 Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Onder de liquide middelen zijn
opgenomen de banktegoeden. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden
gepresenteerd onder de beleggingen.
4.4 Solvabiliteitsreserve
De hoogte van de solvabiliteitsreserve is minimaal gelijk aan nul en maximaal gelijk aan de grens die
in het Financieel Toetsingskader is gesteld voor het vereist vermogen inclusief het minimaal vereist
(eigen) vermogen.
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4.5 Algemene Reserve
Deze reserve dient ter opvang van mutaties in de solvabiliteitsreserve, voor financiering van
indexaties en het dekken van andere algemene risico’s. De algemene reserve wordt bepaald door het
bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de
voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds, overige technische
voorzieningen en de solvabiliteitsreserve, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in
de balans zijn opgenomen. De hoogte van de algemene reserve kan negatief zijn.
4.6 Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds (VPV) wordt gewaardeerd op
actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde
van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum
onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de
opgebouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toezeggingen tot) toeslagen.
De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde
rentetermijnstructuur.
Bij de berekening van de VPV is uitgegaan van het op de balansdatum geldende pensioenreglement en
van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur
besloten of toeslagen over de opgebouwde pensioenaanspraken worden verleend. Alle per
balansdatum bestaande besluiten tot toeslagverlening (ook voor besluiten na balansdatum voor zover
sprake is van ex ante-condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden
met toekomstige salarisontwikkelingen.
Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in
verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend
wegens arbeidsongeschiktheid.
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening gehouden met de voorzienbare trend
in overlevingskansen.
De voorziening voor pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen en
veronderstellingen.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Levensverwachtingen conform de Prognosetafel AG2020, met correctiefactoren op de
sterftekansen gebaseerd op het gemiddelde van de inkomenscategorieën “Hoog-midden”
(Mercer-model ES2019). Het startjaar voor het vaststellen van de technische voorziening per 31
december 2021 is 2022.
Partnerfrequenties (van toepassing bij de berekening van de TV voor uitgesteld
nabestaandenpensioen voor actieve deelnemers en slapers). De partnerfrequentie op
pensioenleeftijd 68 is gelijk aan 1. Voor de leeftijden tot 68 gelden de partnerfrequenties
gebaseerd op de door het CBS gepubliceerde landelijke partnerfrequenties per 1 januari 2019,
verhoogd met een opslag van 7,5%.
Leeftijdsverschil man – vrouw: 3 jaar.
Leeftijdsverschil vrouw - man: -1 jaar.
Rekenrente, door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per einde boekjaar.
Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen, 1,0% van de TV voor het uitgestelde partnerpensioen
voor actieve, arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers.
Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten. De contante waarde van de
vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de TV.
Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten; 3,2% van de netto premie (onderdeel van TV).
Financieringsmethodiek: Stortingskoopsommen (dit betekent dat de netto technische voorziening
op elk moment gelijk is aan de contante waarde van de verkregen pensioenaanspraken).
Daadwerkelijke uitvoeringskosten worden na aftrek van de vrijgevallen excassokosten uit de
uitkeringen in de kostendekkende premie opgenomen.
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4.7 Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde.
Na eerste verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de
nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten).
4.8 Dekkingsgraad
De (nominale) dekkingsgraad van het fonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal
minus de kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de
balans.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is de gemiddelde dekkingsgraad van de 12 maanden
voorafgaand aan het moment van vaststelling.
De reële dekkingsgraad is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de indexatiedekkingsgraad
(de dekkingsgraad waarbij volledige toeslag verlening mogelijk is.
5. Grondslagen voor bepaling resultaat
5.1 Bijdragen van werkgever en werknemers
Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. De premie wordt
berekend op basis van het pensioenreglement. De premiebijdragen bestaan uit de feitelijke premie op
basis van het reglement en de bijschatting voor nog te ontvangen premie over het boekjaar.
5.2 Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben. Directe en
indirecte resultaten en aan de verslagperiode toe te rekenen (gefactureerde of nog te factureren)
kosten van beleggingen, worden afzonderlijk gepresenteerd. Onder de directe resultaten worden
opbrengsten uit rente, dividend en dergelijke gepresenteerd. Dividend wordt op het moment van
betaalbaarstelling verantwoord. Waardeveranderingen zijn indirecte beleggingsresultaten en worden
aan de periode toegerekend waarin zij optreden.
5.3 Overige baten
Overige baten zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben.
5.4 Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen worden in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarop zij
betrekking hebben.
5.5 Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
De pensioenuitvoerings- en administratiekosten worden in de staat van baten en lasten opgenomen in
de periode waarop zij betrekking hebben.
5.6 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor rekening pensioenfonds
Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is
het effect op de technische voorziening van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele
salarisontwikkeling.
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Toeslagverlening en overige toeslagen
De toeslagen op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het fonds. Er bestaat een ambitie om
jaarlijks de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers aan te passen.
De daadwerkelijke toeslag in een jaar is voorwaardelijk. Het fonds heeft een bestemmingsreserve
gevormd uit de door de werkgever betaalde premie. Deze premie wordt in het verslagjaar direct
aangewend voor financiering van de door het bestuur toegekende voorwaardelijke indexatie.
De reguliere toeslagverlening is voorwaardelijk en wordt enkel gefinancierd uit het
beleggingsrendement. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre
in de toekomst toeslagen worden verleend. De toeslag bedraagt maximaal de procentuele
ontwikkeling van de afgeleiden consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS.
Op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers
worden geen inhaaltoeslagen verleend.
Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente per balansdatum
op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Aan de voorziening
pensioenverplichtingen wordt rente toegevoegd op basis van de éénjaarsrente volgens deze
rentetermijnstructuur per het begin van de verslagperiode.
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de
technische voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag
dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de pensioenen van de verslagperiode.
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel
berekend en opgenomen in de technische voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de
voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten van de
verslagperiode.
Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorziening herrekend door
toepassing door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de
rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.
Wijziging actuariële uitgangspunten en actualiseren overlevingskansen
Dit betreft de mutatie van de voorziening pensioenverplichtingen per ultimo 2021 als gevolg van de
wijziging in de grondslagen zoals hierboven genoemd onder de schattingswijzigingen.
Wijziging door overdracht van rechten
Dit betreft de mutatie van de voorziening pensioenverplichtingen als gevolg van ontvangen en
uitbetaalde overdrachtswaarden.
Overige mutaties technische voorzieningen
Hierin is begrepen het sterfteresultaat en het resultaat op invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.
5.7 Saldo overdracht van rechten
Waardeoverdrachten worden in de staat van baten en lasten opgenomen op het moment van
overdracht van de pensioenverplichtingen.
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5.8 Overige lasten
Overige lasten zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben.
6. Kasstroomoverzicht
Bij de weergave van de kasstroomactiviteiten wordt de directe methode toegepast. Dit houdt in dat
alle ontvangsten en uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt
tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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Toelichting balans
Activa
(bedragen in duizenden EUR)

Beleggingen voor risico pensioenfonds
1. Aandelen
Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen/aflossingen
Herwaardering- en verkoopresultaat
Stand eind boekjaar

2021

2020

126.756

94.452

1.330

12.998

-34.796

0

21.788

19.306

115.078

126.756

Het fonds belegt alleen in beleggingsfondsen en bezit geen individuele effecten. Hierdoor wordt een
relatief laag prijsrisico gelopen op een individueel aandeel. Door het beleggen in beleggingsfondsen
wordt de beoogde spreiding gerealiseerd. De aandelenportefeuille bestaat uit twee BlackRock index
fondsen, te weten CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund (25% van de totale portefeuille
ultimo 2021) en iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (5% van de totale portefeuille ultimo
2021). De waardering van de beleggingsfondsen wordt dagelijks bepaald op basis van de
onderliggende beursgenoteerde waarden.
De benchmark is een samengesteld index. De aandelenbeleggingen kunnen als volgt naar regio’s
worden onderverdeeld:

Aandelen (regio)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

Europa

17,2%

20,6%

Noord Amerika

58,6%

57,3%

Azie, Oceanie en overige

24,2%

22,1%

100,0%

100,0%

Stand eind boekjaar

2. Vastrentende waarden

2021

2020

Stand begin boekjaar

250.097

224.665

Aankopen

172.065

273.222

-145.127

-263.661

-15.049

15.871

261.986

250.097

Verkopen/aflossingen
Herwaardering- en verkoopresultaat
Stand eind boekjaar

De vastrentende portefeuille bestaat uit ultimo 2021 uit één discretionaire portefeuille. De waardering
van de beleggingen wordt dagelijks bepaald op basis van de beursgenoteerde waarden.
De modified duration van de vastrentende portefeuille ultimo 2021 is 22,9 jaar (2020: 25,3 jaar). De
gewogen gemiddelde rente bedraagt 0,3% (2020: -/- 0,09%).
Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende waardenportefeuille
kan het volgende overzicht worden gegeven.
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Creditrating

Ultimo 2021

Ultimo 2020

63,2%

100,0%

AA

0,4%

-

A

3,6%

-

BBB

3,5%

AAA

Lager dan BBB of geen rating

29,3%

Stand eind boekjaar

100,0%

100,0%

De landenspecificatie van de vastrentende waardenportefeuille is als volgt:
Vastrentende waarden (regio)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

92,1%

100,0%

-

-

Azië, Oceanië

4,5%

-

Overig

3,4%

-

Totaal

100,0%

100,0%

Europa
Noord Amerika

Beleggingen voor risico pensioenfonds
Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden
en de beschikbare informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature
subjectief en bevatten onzekerheden en zijn gebaseerd op een significante oordeelsvorming
(bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen daarom niet met
precisie worden vastgesteld.
Op basis van deze verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te
worden ingedeeld naar drie verschillende waarderingsniveaus:
•
•
•

Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen
van identieke beleggingen in een actieve markt.
Niveau 2: Actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waarderingsmodellen waarin
gebruik is gemaakt van waarneembare marktdata.
Niveau 3: De waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodellen waarin geen gebruik is
gemaakt van waarneembare marktdata.

Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille als volgt worden samengevat:
Per 31 december 2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Aandelen

115.078

-

-

115.078

Vastrentende waarden

261.986

-

-

261.986

-

8.311

-

8.311

377.064

8.311

-

385.375

Derivaten (incl. schuldpositie)
Totaal
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Per 31 december 2020

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Aandelen

126.760

-

-

126.760

Vastrentende waarden

250.097

-

-

250.097

-

22.584

-

22.584

376.857

22.584

-

399.441

Derivaten (incl. schuldpositie)
Totaal

3. Derivaten
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het fonds gebruik van financiële derivaten voor
zover dit passend is. De portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische
effecten van derivaten, dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te
bevinden.
Het fonds gebruikt derivaten uitsluitend om de afdekking van het renterisico ten opzichte van de
verplichtingen vorm te geven.
De partijen waarmee de vermogensbeheerder derivaten mag afsluiten, zijn bij naam genoemd in de
overeenkomst met de beheerder. Door de vermogensbeheerder wordt gebruik gemaakt van
standaarden voor de ISDA- en CSA contracten, zodat posities van het fonds adequaat worden
afgedekt door verkregen onderpanden en zekerheden. De volgende tabel geeft een samenvatting van
de derivatenposities op 31 december.
2021

Renteswaps
Overige derivaten
Totaal per 31 december

2020

Renteswaps
Overige derivaten
Totaal per 31 december

Contractomvang

Saldo
waarde

Positieve
waarde

Negatieve
waarde

69.908

8.311

13.491

-5.180

-

-

-

-

69.908

8.311

13.491

-5.180

Contractomvang

Saldo
waarde

Positieve
waarde

Negatieve
waarde

77.032

22.584

22.726

-142

-

-

-

-

77.032

22.584

22.726

-142

Voor zover de posities een positief saldo hebben, staan derivaten onder de activa verantwoord. Indien
zij een negatief saldo hebben, staan zij verantwoord als passiva onder de overlopende schulden en
overlopende passiva.
Voor de marktwaarde van de bilaterale swap met Citi wordt cash onderpand ontvangen. Ultimo 2021
bedroeg de waarde van het ontvangen onderpand € 2,2 miljoen. Ook voor de marktwaarde van de
centrally cleared swaps wordt cash onderpand ontvangen. Dit wordt herbelegd in de
vermogensbeheerportefeuille. Daarnaast is een cash collateral van € 6,0 miljoen. Deze posten zijn
opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Overige toelichting
Premiebijdragende onderneming
Binnen de vastrentende portefeuille zijn beleggingen in de bijdragende onderneming uitgesloten, maar
binnen de aandelenportefeuille kunnen zij voorkomen in het wereldaandelenmandaat.
Securities Lending

Binnen een aantal beleggingsfondsen waarin het fonds participeert, is er sprake van securities lending.
Het fonds doet zelf niet direct aan securities lending. De waarde van het collateral voor deze beleggingen
is minimaal gelijk aan de waarde van de uitgeleende stukken en wordt op dagbasis bepaald.
Ultimo december 2021 wordt uitsluitend binnen twee beleggingsfondsen (CCF Developed Wordl ESG en
iShares EM Local Government Bond) gebruik gemaakt van securities lending. Het totaalbedrag hiervan
bedraagt per balansdatum 3.656.
De vermogensbeheerder biedt het fonds een additionele bescherming tegen de mogelijkheid dat een
tegenpartij (die effecten heeft geleend) failliet gaat in de vorm van een schadeloosstelling. Als de waarde
van het verstrekte onderpand te kort schiet ten opzichte van de kosten om op de markt de geleende
effecten terug te kopen, zal de vermogensbeheerder dit verschil aan het fonds vergoeden onder de
voorwaarden van de schadeloosstelling.
Ontvangen onderpand
In stukken

Ultimo 2021

Ultimo 2020

111,0%

115,0%

In geld

4.077

4.374

Totaal

111,0%

115,0%

31-12-2021

31-12-2020

4. Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit herverzekering
Te ontvangen obligatierente
Te ontvangen pensioenpremies
Vooruitbetaalde premie herverzekering

Totaal

548

698

1.198

1.193

0

0

558

0

────────

────────

2.304

1.891

════════

════════

De gemiddelde looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.
31-12-2021

31-12-2020

5. Overige activa
Liquide middelen
Rekening-courant ABN AMRO bank

Totaal

672

728

────────

────────

672

728

════════

════════

De middelen beschikbaar op de rekening-courant bij de bank staan volledig ter vrije beschikking van
het fonds.
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6. Stichtingskapitaal en reserves
Verloopoverzicht aanwezig eigen vermogen

Stand per 1 januari 2020
Bestemming saldo van baten en lasten
2020
Onttrekking in verband met toekenning
indexatie
Stand per 1 januari 2021
Bestemming saldo van baten en lasten
2021
Onttrekking in verband met toekenning
indexatie
Stand per 31 december 2021

Reserve
solvabiliteit

Bestemmingsreserve

Algemene
reserve

Totaal

32.620

0

-6.909

25.711

3.990

442

8.633

13.065

0

-442

442

0

36.610

0

2.166

38.776

-1.881

408

21.950

20.477

0

-408

408

0

34.729

0

24.524

59.253

De reserve solvabiliteit is vastgesteld ter grootte van het vereist eigen vermogen in evenwichtssituatie
bij strategische mix.
De bestemmingsreserve betreft een egalisatiedepot dat kan worden gebruikt voor financiering van een
toe te kennen indexatie. Hiervoor is in 2021 een bedrag van 408 aan de werkgever in rekening
gebracht en dit bedrag is in 2021 direct aangewend voor het toekennen van een indexatie.

De verschillende dekkingsgraden ultimo jaar zijn als volgt:
Stand ultimo

2021

2020

118,5%

111,4%

91,9%

86,8%

Beleidsdekkingsgraad

115,1%

106,4%

Vereiste dekkingsgraad

110,8%

110,8%

Minimaal vereiste dekkingsgraad

104,1%

104,1%

Premiedekkingsgraad

110,8%

111,0%

Nominale dekkingsgraad
Reële dekkingsgraad

Per ultimo verslagjaar is geen sprake meer van een reservetekort.
Op basis hiervan bedraagt het aanwezig, minimaal vereist en vereist eigen vermogen op 31
december:
Stand ultimo

2021

2020

Aanwezig eigen vermogen

379.667

379.124

Minimaal vereist eigen vermogen

333.555

354.307

Vereist eigen vermogen

355.143

376.958

Het vereist eigen vermogen wordt afgeleid uit de per risico benodigde buffer. Deze per risico bepaalde
buffer wordt vervolgens verminderd met het diversificatie-effect. Dit saldo vormt vervolgens het
vereist eigen vermogen. De per risico benodigde buffer en het daaruit berekende vereist eigen
vermogen zijn opgenomen in de volgende tabel. Deze zijn gebaseerd op de actuele mix.
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Per risico benodigde buffer / vereist eigen vermogen
Risico

2021

2020

Renterisico

3.036

2.400

Risico zakelijke waarden

28.097

33.172

Valutarisico

11.449

4.917

0

0

2.443

0

11.296

12.095

Liquiditeitsrisico

0

0

Concentratierisico

0

0

Operationeel risico

0

0

Totaal

56.321

52.584

Af: Diversificatie-effect

-21.592

-15.974

Vereist eigen vermogen ultimo

34.729

36.610

Commodities risico (grondstoffenrisico)
Kredietrisico
Verzekeringstechnische risico’s

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van SPPN is sinds eind augustus 2021 met 112,9% hoger dan het vereist
vermogen van 112,4%. Hiermee is er voor het fonds per ultimo 2021 geen herstelplan meer van
kracht.
7. Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
2021

2020

Stand per 1 januari

340.348

296.038

Mutatie pensioenverplichtingen

-19.934

44.310

────────

────────

320.414
════════

340.348
════════

Stand per 31 december

De samenstelling van de voorziening pensioenverplichtingen per categorie is als volgt:
2021

2020

Actieven en arbeidsongeschikten

106.357

115.672

Premievrije rechten (‘slapers’)

128.552

145.388

85.505

79.288

────────

────────

320.414
════════

340.348
════════

Gepensioneerden

Totaal
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De mutatie in de voorziening pensioenverplichtingen is als volgt uit te splitsen:
2021

2020

8.708

7.446

369

398

Rentetoevoeging

-1.842

-972

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten

-4.587

-4.216

-24.436

47.145

1.552

-4.677

684

-1.251

-382

437

────────

────────

-19.934
════════

44.310
════════

Pensioenopbouw
Toeslagverlening en overige toeslagen

Wijziging marktrente
Wijziging actuariële uitgangspunten en actualiseren
overlevingskansen
Wijziging uit hoofde overdracht van rechten
Overige mutaties technische voorziening

Totaal

Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is
het effect op de technische voorziening van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele
salarisontwikkeling.
Toeslagverlening en overige toeslagen
De toeslagen op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het fonds. Er bestaat een ambitie om
jaarlijks de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers aan te passen.
De daadwerkelijke toeslag in een jaar is voorwaardelijk. Het fonds heeft geen bestemmingsreserve
gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt enkel gefinancierd uit het
beleggingsrendement. Er is geen recht op toekomstige toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre
in de toekomst toeslagen worden verleend.
De toeslag bedraagt maximaal de procentuele ontwikkeling van de afgeleiden consumentenprijsindex
(cpi), zoals vastgesteld door het CBS.
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Het bestuur van het fonds heeft toegezegd om elk jaar een specificatie te geven van het verschil
tussen de volledige en de werkelijk toegekende toeslag. Voor de gewezen deelnemers en de
pensioengerechtigden is deze specificatie in de volgende tabel opgenomen.

Volledige
toeslag

Toegekende
toeslag

Verschil

Jaar 2009 (toeslag per 1 januari 2010)
(voormalig Stichting Pensioenfonds Duyvis)

0,4%

0,0%

-0,4%

Jaar 2009 (toeslag per 1 januari 2010)
(voormalig Stichting Pensioenfonds Smiths)

0,4%

0,2%

-0,2%

Jaar 2010 (toeslag per 1 januari 2011)

1,4%

0,0%

-1,4%

Jaar 2011 (toeslag per 1 januari 2012)

2,3%

0,0%

-2,3%

Jaar 2012 (toeslag per 1 januari 2013)

2,0%

0,0%

-2,0%

Jaar 2013 (toeslag per 1 januari 2014)

0,9%

0,5%

-0,4%

Jaar 2014 (toeslag per 1 januari 2015)

0,75%

0,39%

-0,36%

Jaar 2015 (toeslag per 1 januari 2016)

0,41%

0,0%

-0,41%

Jaar 2016 (toeslag per 1 januari 2017)

0,36%

0,0%

-0,36%

Jaar 2017 (toeslag per 1 januari 2018)

1,34%

0,0%

-1,34%

Jaar 2018 (toeslag per 1 januari 2019)

1,68%

0,0%

- 1,68%

Jaar 2019 (toeslag per 1 januari 2020)

1,73%

0,0%

- 1,73%

Jaar 2020 (toeslag per 1 januari 2021)

1,12%

0,0%

-1.12%

Jaar 2021 (toeslag per 1 januari 2022)

2,75%

1,27%

-1,48%

Toeslag voor gepensioneerden en slapers
(inactieven) (*)

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, gebaseerd op de ontwikkeling van het Consumenten
prijsindexcijfer alle bestedingen in de periode oktober-oktober voorafgaand aan de verhogingsdatum

Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers is
per 1 januari 2022 een toeslag van 1,27% verleend.
Op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers
worden geen inhaaltoeslagen verleend.
Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente per balansdatum
op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Aan de voorziening
pensioenverplichtingen wordt rente toegevoegd op basis van de éénjaarsrente volgens deze
rentetermijnstructuur per het begin van de verslagperiode.
Over het boekjaar 2021 bedraagt de rente -0,533% (2020: -0,324%).

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de
technische voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag
dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de pensioenen van de verslagperiode.
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel
berekend en opgenomen in de voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de technische
voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten van de
verslagperiode.
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Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door
toepassing door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Per 1 januari 2021 zijn de door DNB
voorgeschreven UFR-parameters gewijzigd. Het effect hiervan bedraagt 5.841. Het effect hiervan op
de dekkingsgraad was 1,9%-punt.
Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd
wijziging marktrente. Ultimo 2021 kwam de rentetermijnstructuur ongeveer overeen met een
gemiddelde rekenrente van 0,59% (2020: 0,24%). Het effect hiervan bedraagt -30.277.

Wijziging actuariële uitgangspunten en actualiseren overlevingskansen
In 2021 zijn de volgende actuariële uitgangspunten gewijzigd:
•

Verhoging van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van 2,7% naar 3,2%. Dit leidde tot
een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen met 1.552.

Wijziging uit hoofde overdracht van rechten
Dit betreft de mutatie van de voorziening pensioenverplichtingen als gevolg van ontvangen en
uitbetaalde overdrachtswaarden.

Overige mutaties technische voorziening
Hierin is begrepen het sterfteresultaat en het resultaat op arbeidsongeschiktheid.
2021

2020

-90

-520

-209

610

00

0

-83

347

───────

───────

- 382
═══════

437
═══════

Resultaat op kanssystemen
Sterfte
Arbeidsongeschiktheid
Overig
Overige mutaties/diversen

Het resultaat op arbeidsongeschiktheid kan verder onderverdeeld worden onder de volgende posten:
2021

2020

Mutaties in arbeids(on)geschiktheid

-14

-1.051

Beschikbare risicopremie

223

441

───────

───────

209
═══════

- 610
═══════

Totaal
Korte beschrijving van de pensioenregelingen
Reglement PepsiCo per 2021

De pensioenregeling PepsiCo is een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie voor de
actieven met een pensioenleeftijd van 68 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen
opgebouwd van 1,875% van de in het betreffende jaar van deelneming voor de deelnemer vastgesteld
pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioensalaris verminderd met de
franchise. Tevens bestaat er recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Gedurende de deelneming
worden de opgebouwde aanspraken verhoogd met de stijging van de Consumenten Prijsindex “alle
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bestedingen afgeleid” met een maximum van 2,5%. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet
kwalificeert de pensioenregeling als een uitkeringsovereenkomst. De belangrijkste kenmerken van de
regeling zijn opgenomen in het bestuursverslag op pagina 8.
Reglement Duyvis per 2021
De pensioenregeling Duyvis is een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie voor de actieven
met een pensioenleeftijd van 68 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen
opgebouwd van 1,875% van de in het betreffende jaar van deelneming voor de deelnemer vastgesteld
pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioensalaris verminderd met de
franchise. Tevens bestaat er recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Gedurende de deelneming
worden de opgebouwde aanspraken verhoogd met de stijging van de loonindex. Overeenkomstig
artikel 10 van de Pensioenwet kwalificeert de pensioenregeling als een uitkeringsovereenkomst. De
belangrijkste kenmerken van de regeling zijn opgenomen in het bestuursverslag op pagina 9.

8. Overlopende schulden en overlopende passiva
2021

2020

78

116

0

0

8.203

22.558

Afrekening pensioenpremies

133

21

Overige schulden

270

237

───────

───────

8.684
═══════

22.932
═══════

Crediteuren
Loonheffing en premies
Schuld uit hoofde van collateral

Totaal
De looptijd van de schulden is korter dan een jaar.

De overige schulden bestaan voornamelijk uit kosten vermogensbeheer en advies- en controlekosten.
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Toelichting financiële instrumenten
Algemeen
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan
geconfronteerd met risico’s. De belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de
pensioentoezeggingen.
Voor het realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit. Het
belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt
gemeten naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de
solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de
onderneming en/of deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor
een eventuele indexatie van opgebouwde pensioenrechten.

Instrumenten
Als gevolg van de beleggingsactiviteiten wordt het fonds geconfronteerd met risico’s gerelateerd aan
de financiële instrumenten. De belangrijkste financiële risico’s zijn: marktrisico, kredietrisico en
liquiditeitsrisico. Het fonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan BlackRock Advisors (UK)
Limited. Met deze partij is een vermogensbeheerovereenkomst gesloten waarin de
beleggingsrestricties zijn uitgewerkt. De beleggingscommissie bewaakt via een
risicomanagementsysteem de beleggingsportefeuille, zodat steeds binnen de restricties wordt belegd.
Het bestuur ontvangt periodiek rapportages van de vermogensbeheerder en van Mercer Investments
en toetst of wordt voldaan aan de overeenkomst.

Marktrisico
Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies en omvat het prijs(koers)risico, valutarisico
en het renterisico.

Renterisico
Het fonds loopt onder andere een renterisico doordat de exposure en de modified duration van de
vastrentende waarden afwijkt van de exposure en de verwachte modified duration van de technische
voorziening. De totale rentegevoeligheid van de vastrentende waarden is lager dan de totale
rentegevoeligheid van de technische voorziening. Bij een daling van de rente zal de stijging van de
vastrentende waarden hierdoor lager zijn dan de stijging van de technische voorziening, het fonds
loopt hierdoor een renterisico.
De modified duration wordt in het volgend overzicht weergegeven:
•
•
•
•

modified duration vastrentende waarden: 21,2 jaar
gewogen gemiddelde rente vastrentende waarden: -/- 0,30%
modified duration technische voorziening: 23,1 jaar
gewogen gemiddelde rente technische voorziening: -/- 0,09% (marktrente)

Uit de risicorapportage volgt dat een daling van de rente met 1%-punt de dekkingsgraad met 7,0%punt doet dalen. Een stijging van de rente met 1%-punt zal resulteren in een stijging van de
dekkingsgraad met circa 7,9%punt.

Valutarisico
Het totaalbedrag dat buiten de euro wordt belegd bedraagt ultimo jaar 34,6% (2020: 30,8%) van de
beleggingsportefeuille. De belangrijkste valuta daarin is de USD. Ultimo 2021 is er een US dollar
exposure van circa EUR 67.250 (2020: EUR 72.672). De valuta-exposure binnen het wereldaandelen
mandaat wordt volledig afgedekt. Na valuta-afdekking bedraagt de exposure naar non-euro valuta
ultimo jaar 11,6%.
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Prijsrisico
Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt
veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of
generieke factoren. Het prijsrisico wordt allereerst gemitigeerd door de strategische allocatie tussen
aandelen en obligaties. Het bestuur bepaald hierbij bijvoorbeeld op basis van risicomodellen het
maximaal te beleggen percentage in aandelen (het prijsrisico bij aandelen is groter dan vastrentende
waarden). De strategische allocatie is tevens afhankelijk van afspraken met de herverzekeraar. Na de
strategische allocatie vindt binnen de betreffende beleggingscategorieën spreiding plaats tussen
regio’s en bedrijfstakken waarin wordt belegd. Het fonds belegt zowel in beleggingsfondsen als
individuele effecten. Doordat binnen de aandelenportefeuille uitsluitend wordt belegd in
beleggingsfondsen en de spreiding binnen de beleggingsfondsen groot is, wordt een relatief laag
prijsrisico gelopen op een individueel aandeel.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan
onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven.
Dit risico wordt beheerst door te beleggen in fondsen met een grote mate van spreiding van belangen
in tegenpartijen welke tevens doorgaans genoteerd staan aan gereguleerde beurzen. De beleggingen
in vastrentende waarden zijn gedeeltelijk belegd in beleggingsfondsen. De beleggingen in individuele
obligaties beperkt zich tot euro staatsleningen met een hoge kredietwaardigheid.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs
kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op jn verplichtingen kan voldoen.
Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij
om de kortere termijn.
De beleggingen van het pensioenfonds zijn direct verhandelbaar.

Concentratierisico
Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering
(marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële)
gevolgen hiervan ondervindt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie in de
beleggingsportefeuille in producten, regio’s of landen, economische sectoren of tegenpartijen. Het
concentratierisico wordt beperkt door keuze voor de geselecteerde beleggingsfondsen.
De uitgangspunten zijn vastgelegd in de contractuele afspraken met de vermogensbeheerders en het
bestuur monitort op kwartaalbasis de naleving hiervan. De grootste weging in één partij bedraagt
4,1% van de totale aandelenportefeuille. Zie onderstaande tabel.

Op grond hiervan heeft het bestuur geconcludeerd dat er geen sprake is van concentratie in de activa
of verplichtingen en dat er daarom geen buffer voor concentratierisico wordt aangehouden.
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Verplichtingenrisico
De pensioenverplichtingen kunnen in de tijd worden weergegeven door middel van een schatting van
de toekomstige uitgaande kasstromen. Het verplichtingenrisico uit zich in:
•

•

Actuariële resultaten, indien de actuariële aannamen en veronderstellingen niet overeenstemmen
met de werkelijkheid. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het periodiek aanpassen van de
levensverwachting van de deelnemers (het langlevenrisico) of wijzigingen in invaliderings- en
revalideringskansen;
Premieresultaten, indien de premie niet gelijk is aan de marktwaarde van de kasstromen die
voortvloeien uit de nieuwe pensioentoezeggingen. Dit betreft bijvoorbeeld verschillen tussen de
“kostprijs” en de daadwerkelijk ontvangen bijdrage voor nieuwe pensioentoezeggingen.

Beheersing verplichtingen risico’s
Tot en met 31 december 2017 zijn de risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid op stop-loss
basis herverzekerd bij SRLEV N.V. (handelsnaam Zwitserleven). Per 31 december 2017 is deze
herverzekering beëindigd en is met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe
herverzekeringsovereenkomst gesloten met Goudse Levensverzekeringen N.V. voor het
overlijdenrisico en Goudse Schadeverzekeringen N.V. voor het arbeidsongeschiktheidsrisico
(handelsnaam de Goudse). De administratie van de herverzekeringen is door de Goudse uitbesteed
aan SCOR Global Life SE (handelsnaam SCOR). Door middel van deze nieuwe
herverzekeringsovereenkomst – met een looptijd van 5 jaar - zijn negatieve technische resultaten
gedurende de contractperiode door het fonds volledig afgedekt.
Gezien de stijgende levensverwachting loopt het fonds een langlevenrisico. Bij het bepalen van de
technische voorziening kiest het bestuur voor prudente uitgangspunten welke door de certificerend
actuaris worden getoetst.
Het fonds wordt gefinancierd door middel van een kostendekkende premie. Dit percentage wordt
periodiek getoetst op toereikendheid ten opzichte van de verplichtingen van het fonds. Deze toets
vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen van de
verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-studies.
Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende
beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Langlopende contractuele verplichtingen
Het fonds heeft een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met Dion Pensioen Services voor een
periode van vijf jaar. De periode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. De totale
vergoeding voor de resterende looptijd bedraagt 404 duizend euro inclusief btw.

Er is één herverzekeringscontract gesloten met het samenwerkingsarrangement tussen Goudse
verzekeringen en SCOR Global Life SE. Het betreft volledige herverzekering zonder eigen behoud. Dit
contract is afgesloten voor een periode van 5 jaar ingaande 1 januari 2018. Doordat sprake is van een
volledige herverzekering per 1 januari 2018 is er per 31 december 2019 geen uitlooprisico meer.
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Verbonden partijen
Identiteit van de verbonden partijen
Naast de aangesloten werkgever zijn de bestuurders van de aangesloten werkgever, ERS Pensioen
Bestuur B.V., de bestuurders van het pensioenfonds en de partners en kinderen van hen te
kwalificeren als verbonden partijen.

Transacties met verbonden partijen
In het kader van artikel 381 lid 3 van Titel 9 Boek 2 BW wordt vermeld dat het fonds de uitvoering
verzorgt van de pensioenregelingen die gelden voor de huidige en de voormalige medewerkers van
PepsiCo Nederland B.V. en haar gelieerde onderneming Duyvis Production B.V. Er is derhalve een
verbondenheid tussen het fonds en PepsiCo Nederland B.V. en Duyvis Production B.V. Deze
verbondenheid komt tot uitdrukking in de Uitvoeringsovereenkomst tussen de partijen. De
aangesloten werkgever heeft zich jegens het pensioenfonds bij overeenkomst verbonden tot het
betalen van de ingevolge de geldende ABTN verschuldigde pensioenpremie.
Namens PepsiCo Nederland B.V. en haar gelieerde onderneming Duyvis Production B.V. zijn
bestuursleden benoemd. Indien van toepassing nemen bestuurders deel aan één van de
pensioenregelingen van het fonds op basis van de voorwaarden in het desbetreffende
pensioenreglement.
Inzake de bezoldiging van bestuurders wordt verwezen naar punt 16. Er zijn geen leningen verstrekt
aan, noch is er sprake van vorderingen op, (voormalige) bestuurders. Gepensioneerde leden van het
bestuur en het verantwoordingsorgaan ontvangen een vacatievergoeding en kilometervergoeding voor
reizen. Er worden geen andere vergoedingen aan bestuursleden ten laste van het pensioenfonds
verstrekt. Er is één extern bestuurslid aanwezig en dit bestuurslid ontvangt een marktconforme
vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze vergoeding komt voor rekening van het pensioenfonds.
De transacties met verbonden partijen zijn marktconform vastgesteld en goedgekeurd door het
bestuur.

Overige transacties met verbonden partijen
Naast transacties met bovengenoemde partijen zijn er geen transacties geweest met verbonden
partijen.
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Toelichting staat van baten en lasten
9. Bijdragen van werkgevers en werknemers
2021

2020

Werkgeversgedeelte

8.851

7.573

Werknemersgedeelte

1.587

1.555

───────

───────

10.438

9.128

408

442

───────

───────

10.846
═══════

9.570
═══════

2021

2020

Kostendekkende premie boekjaar

10.438

9.128

Feitelijke premie (excl. premie toeslagdepot)

10.438

9.128

Premie voor toeslagendepot

Totaal

De kostendekkende en feitelijke premies zijn als volgt:

De totale bijdrage van werkgever en werknemers voor de deelnemers van de PepsiCo regeling
bedraagt in 2021 51,9% (2020: 46,1%) van de pensioengrondslag. De eigen bijdrage van de
werknemers bedraagt 8% van de pensioengrondslag.
De totale bijdrage van werkgever en werknemers voor de deelnemers van de Duyvis regeling
bedraagt in 2021 55,2% van de pensioengrondslag (2020: 50,3%) van het pensioengevend salaris).
De eigen bijdrage van de werknemers bedraagt maximaal 8% van de pensioengrondslag.

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:
2021

2020

8.708

7.446

Opslag uitvoeringskosten

790

819

Solvabiliteitsopslag

940

863

────────

────────

10.438
════════

9.128
════════

Onvoorwaardelijke aanspraken

Totaal
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10. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds

2021

Directe
beleggingsopbrengsten

Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

Kosten
toegerekend
aan belegging

Totaal

-29

21.787

-88

46.310

2.485

-15.048

-234

-37.437

34

-13.978

-8

-13.952

-26

0

-60

- 86

────────

────────

────────

────────

2.464

-7.239

- 390

-5.165

════════

════════

════════

════════

Kosten
toegerekend
aan belegging

Totaal

Overige
Totaal

2020

Indirecte
beleggingsopbrengsten

Directe
beleggingsopbrengsten

Indirecte
beleggingsopbrengsten

Aandelen

-377

19.306

-43

18.886

1.991

15.580

-222

17.349

Derivaten

763

16.645

-21

17.387

Overige

-20

0

0

- 20

────────

────────

────────

────────

2.357

51.531

- 286

53.602

════════

════════

════════

════════

Vastrentende waarden

Totaal

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de vermogensbeheerder direct bij het
fonds in rekening zijn gebracht.
Het aandeel van het pensioenfonds in de kosten die door vermogensbeheerder ten laste van
beleggingsfondsen zijn gebracht is onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Deze bedragen
naar schatting EUR 17 (2020: EUR 17).
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn
eveneens onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen 69 (2020: 164).

11. Saldo overdracht van rechten

Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten
Totaal

2021

2020

700

0

-22

0

────────

────────

678

0

════════

════════

In 2020 was het saldo overdracht van rechten een last.
Waardeoverdracht betreft de ontvangst van of overdracht aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar
van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgevers van de contante waarde van premievrije
pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. De ontvangen
koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.
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12. Overige baten

Koopsom pensioenrechten in verband met pensioencorrectie
Overige baten

Totaal

2021

2020

57

53

6

0

────────

────────

63
════════

53
════════

Dit betreft in 2021 een koopsom voor inkoop pensioenrechten van een beperkte groep deelnemers en
in 2020 en pensioencorrectie van een werknemer. Beide koopsommen zijn door de werkgever betaald.

13. Pensioenuitkeringen
2021

2020

3.882

3.480

690

644

Wezenpensioen

30

15

Arbeidsongeschiktheidspensioen

42

22

8

11

────────

────────

Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen

Afkopen
Totaal

4.652

4.172

════════

════════

2021

2020

14. Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

Bestuurskosten

38

36

Vergoedingen leden bestuursorgaan

139

136

Administratiekosten berekend door derden

223

234

Accountantskosten

62

73

Certificerend actuaris

18

20

246

247

0

0

154

188

30

30

6

12

────────

────────

Adviserend actuaris
Advieskosten transitietraject
Overige advisering
Contributies en bijdragen
Overige kosten
Totaal

916

976

════════

════════
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Controlekosten onafhankelijke accountant
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste
van het resultaat gebracht.
2021

2020

62

73

Andere controleopdrachten

0

0

Fiscale adviesdiensten

0

0

Andere niet-controlediensten

0

0

────────

────────

62

73

════════

════════

Onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten

Totaal

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort.
De kosten 2021 zijn inclusief meerkosten van EUR 8 voor het jaarwerk 2020 en de kosten 2020 zijn
inclusief meerkosten van EUR 9 voor het de jaarwerk 2019.

2021

2020

549

452

15. Saldo herverzekeringen
Premies herverzekering
Uitkeringen herverzekering
Totaal

-238

-695

────────

────────

311

- 243

════════

════════

2021

2020

16. Saldo overdracht van rechten
Inkomende waardeoverdrachten

0

-38

Uitgaande waardeoverdrachten

0

983

────────

────────

0

945

════════

════════

Totaal
In 2021 was het saldo overdracht van rechten een bate.

Waardeoverdracht betreft de ontvangst van of overdracht aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar
van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgevers van de contante waarde van premievrije
pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. De ontvangen
koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.
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17. Bezoldiging bestuurders
2021

2020

Voorzitter

78

90

Overige bestuursleden

61

46

────────

────────

139

136

════════

════════

Totaal

18. Aantal personeelsleden
Het pensioenfonds heeft gedurende 2021 geen werknemers in dienst gehad (2020: geen
werknemers).

19. Belastingen
De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de
vennootschapsbelasting.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Gevolgen Oorlog Oekraïne
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal invloed hebben op de beleggingen van het pensioenfonds.
Daarnaast heeft dit invloed op grondstoffenprijzen en op inflatie, waar zowel het pensioenfonds als de
deelnemers mee worden geconfronteerd. Het pensioenfonds volgt de situatie nauwlettend. Het
pensioenfonds er bij de vermogensbeheerder op zal aandringen en zal monitoren dat deze zich aan de
sanctiewetgeving houdt.
Ultimo Q4 2021 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EME beleggingsfonds 2.56%.
Ultimo Q4 2021 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EMD beleggingsfonds 7.22%.
Op basis van de procentuele wegingen van deze twee fondsen in de totale portefeuille bedraagt de
procentuele allocatie naar Rusland in de totale portefeuille 0.6%. Dit is circa 2.200.
Ultimo Q1 2022 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EME beleggingsfonds 0.00026%.
Ultimo Q1 2022 bedroeg de procentuele allocatie naar Rusland in het EMD beleggingsfonds 0.06210%.
Op basis van de procentuele wegingen van deze twee fondsen in de totale portefeuille bedraagt de
procentuele allocatie naar Rusland in de totale portefeuille 0.0043%. Dit is circa 16.
De participaties in deze twee verschillende fondsen zijn nagenoeg geheel afgewaardeerd gedurende
2022.

Gefaseerde overgang naar de nieuwe UFR-parameters vanaf 1 januari 2021
Op 28 augustus 2020 heeft DNB aangegeven de nieuwe UFR-methodiek met ingang van 1 januari
2021 gefaseerd te zullen invoeren. De nieuwe methodiek is voorgesteld door de commissie
parameters van 2019 en kent grofweg twee grote aanpassingen:
•

Ingroei van de UFR vanaf looptijd 30 in plaats van looptijd 20;

•

De ingroei van de UFR is sterk beperkt: de nieuwe curve blijft dichter bij de marktrente.

DNB zal de wijziging in vier gelijke stappen toepassen, van 1 januari 2021 t/m 1 januari 2024. Het
effect van toepassing van de gewijzigde systematiek op de waardering van de pensioenverplichtingen
per 1 januari 2021 bedraagt negatief 5.841 en daarmee een stijging van de TV van 1,7%. De
dekkingsgraad daalde hierdoor met 1,9%-punt.
Per 1 januari 2022 is de tweede stap doorgevoerd van de wijziging van de ultimate forward rate (UFR)
in de DNB-RTS. De impact op de technische voorziening bedraagt 1,1% (stijging), in geld 3.596. De
stijging van de technische voorziening zorgt voor een daling van de dekkingsgraad op basis van de
nieuwe DNB-RTS naar 117,2%.
Nieuw reglement
De sponsor is een nieuw reglement overeengekomen. Per 14 februari 2022 is het nieuwe
pensioenreglement van kracht. Dit pensioenreglement vervangt de volgende reglementen:
•
Pensioenreglement PepsiCo Nederland 2015 (versie januari 2020)
•
Pensioenreglement Duyvis 2015 (versie januari 2020)
•
Pensioenreglement arbeidsongeschiktheidspensioen PepsiCo Nederland 2015 (versie jan.2020)
•
Pensioenreglement arbeidsongeschiktheidspensioen Duyvis 2015 (versie januari 2020)
Toeslagen (indexatie) per 1-1-2022
De dekkingsgraad per 31 december 2021 is 118,5%, de beleidsdekkingsgraad is 115,1%. Hiermee ligt
de dekkingsgraad boven het vereist eigen vermogen en is een indexatie mogelijk. Op basis van de
wettelijke regels voor toekomstbestendige indexatie is per 1 januari 2022 een voorwaardelijke toeslag
mogelijk van 1,27%.
Aangezien de beleidsdekkingsgraad boven het minimaal vereist vermogen van 104,1% ligt kunnen per
1 januari 2022 ook extra toeslagen worden verleend uit de toeslagendepots in het kader van de
overgangsmaatregel. Voor deze toeslag is door de sponsor een premie betaald ten behoeve van het
toeslagendepot.
Toegekende toeslag op basis van de overgangsmaatregel voor actieven Duyvis per 1 januari 2022:
Voor de deelnemers in de Duyvis regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
toeslag toegekend per 1 januari 2022 van 0,79% gefinancierd uit het toeslagendepot.
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Toegekende toeslag op basis van de overgangsmaatregel voor actieven PepsiCo per 1 januari 2022:
Voor de deelnemers in de PepsiCo regeling die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel is
toeslag toegekend per 1 januari 2022 van 0,61% gefinancierd uit het toeslagendepot.
Bestemming van saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is geheel ten gunste van de reserves gebracht.

Utrecht, 13 juni 2022

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Namens het bestuur,

Dhr. R.J.P. Siebesma (voorzitter)

Dhr. J.G. Sieraad (lid)

Dhr. W. Kuzee (lid)

Dhr. A.J.A.J. Wentrup (lid)
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Vaststelling jaarrekening
Bestemming van saldo van
Baten en lasten volgens de statuten
Actuariële verklaring

91

Controleverklaring
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Overige gegevens
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in
de vergadering van 13 juni 2022.

Bestemming van saldo van baten en lasten volgens de statuten
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de
statuten van het fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN.
Het voorstel voor de bestemming van het saldo van baten lasten over 2021 is opgenomen onder de
staat van baten en lasten op pagina 60.
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Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland te Utrecht is aan Towers Watson Netherlands B.V. de
opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over
het boekjaar 2021.

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland, zoals
vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het
pensioenfonds, anders dan de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de technische
voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële
gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming
plaatsgevonden over de werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor
de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als
geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 1.900.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om
geconstateerde afwijkingen boven € 95.000 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 beoordeling 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
•
•
•
•

toereikende technische voorzieningen zijn vastgesteld met betrekking tot het geheel van
pensioenverplichtingen;
het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen conform de wettelijke
bepalingen 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
Overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten zijn, als geheel bezien,
toereikende technische voorzieningen vastgesteld.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum hoger dan het wettelijk vereist eigen
vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen
126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is hoger dan de dekkingsgraad bij
het vereist eigen vermogen.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is gebaseerd
op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen.
De vermogenspositie is naar mijn mening voldoende. Daarbij is in aanmerking genomen dat de
mogelijkheden tot het realiseren van de beoogde toeslagen beperkt zijn. Voor de volledigheid merk ik
op dat, als op balansdatum in de rentetermijnstructuur rekening zou worden gehouden met de UFRmethodiek zoals deze door DNB in 2022 wordt toegepast, mijn oordeel over de vermogenspositie niet
zou wijzigen. In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van
de Oekraïne crisis, zoals die door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht.

Amstelveen, 13 juni 2022

drs. R.T. Schilder AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland per
31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over 2021, in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (‘de
Stichting’ of ‘het fonds’) te Utrecht gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
1

de balans per 31 december 2021;

2

de staat van baten en lasten over 2021;

3

het kasstroomoverzicht over 2021; en

4

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als
geheel. Onze bevindingen ten aanzien van continuïteit, fraude en niet naleven wet- en
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regelgeving en de kernpunten van onze controle moeten in dat kader worden bezien en niet als
afzonderlijke oordelen of conclusies.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Controleaanpak
Samenvatting
Materialiteit

— Materialiteit van EUR 1,9 miljoen
— 0,5% van het pensioenvermogen
Continuïteit, Fraude & Noclar

— Continuïteit: geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd
— Fraude en niet naleven wet- en regelgeving (Noclar): risico op het doorbreken interne
beheersing door het bestuur
Kernpunten

— Waardering van beleggingen voor risico pensioenfonds
— Waardering van de technische voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds
Oordeel
Goedkeurend
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1,9 miljoen (2020: EUR 1,6 miljoen). Voor de bepaling
van de materialiteit wordt uitgegaan van het pensioenvermogen per 31 december 2021 (0,5%).
Wij beschouwen het pensioenvermogen als de meest geschikte benchmark, omdat het
pensioenvermogen een bepalende factor is in de berekening van de (beleids)dekkingsgraad die
de financiële positie van de Stichting weergeeft. 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 hebben met het bestuur afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven EUR 95.000 rapporteren aan het bestuur alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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Reikwijdte van de controle
Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners
De Stichting heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan BlackRock, Inc. (‘BlackRock’).
Daarnaast is de custody dienstverlening uitbesteed aan Northern Trust Corporation (‘Northern
Trust’). De pensioenadministratie is uitbesteed aan Dion Pensioen Services B.V.
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en
beleggingsopbrengsten die is verstrekt door BlackRock en Northern Trust en informatie over de
voorziening pensioenverplichtingen, premiebijdragen, pensioenuitkeringen en overige financiële
posten die is verstrekt door Dion Pensioen Services B.V.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het
verwerven van inzicht in de aard en de significantie van de door de dienstverleners verleende
diensten en in het effect ervan op de voor de controle relevante interne beheersing van de
Stichting. Op basis hiervan identificeren wij de risico’s op een afwijking van materieel belang en
zetten wij controlewerkzaamheden op en voeren wij deze uit om op deze risico’s in te spelen.
Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en bevindingen
van andere onafhankelijke accountants inzake de voor de Stichting relevante interne
beheersingsmaatregelen van BlackRock, Northern Trust en Dion Pensioen Services B.V., zoals
weergegeven in de specifiek daarvoor opgestelde (Standaard 3402 type II- / SOC 1-)
rapportages.
Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne
beheersingsmaatregelen. Op basis daarvan evalueren wij de in de Standaard 3402- /
SOC 1- rapportage beschreven interne beheersingsmaatregelen, de verrichte werkzaamheden
ter toetsing van de effectieve werking gedurende 2021 en de uitkomsten daarvan. Ook
beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit van de uitbesteding aan
BlackRock, Northern Trust en Dion Pensioen Services B.V.
Wij hebben eigen gegevensgerichte analyses ten aanzien van premiebijdragen en
pensioenuitkeringen uitgevoerd waarbij wij de uitkomsten hebben getoetst op basis van
verwachtingen die wij zelf hiervoor hebben ontwikkeld. Wij hebben door middel van
deelwaarnemingen mutaties in de pensioenadministratie, premiebijdragen en
pensioenuitkeringen aan de hand van brondocumentatie bij de dienstverlener onderzocht.
Daarnaast hebben wij de beleggingen en beleggingsstromen getoetst middels reconciliatie met
de vermogensbeheerderrapportages en hebben wij met behulp van onze specialisten
vastgesteld dat de waardering is bepaald op basis van marktnoteringen en waarderingsmodellen
waarbij gebruik is gemaakt van waarneembare marktdata.
Door bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede bedrijfsprocessen en aanvullende
eigen werkzaamheden hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot
de beleggingen, beleggingsstromen en -opbrengsten, (mutaties in) deelnemergegevens en
aanspraken die resulteren in (wijzigingen in) de voorziening pensioenverplichtingen,
premiebijdragen en pensioenuitkeringen verkregen.
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Controleaanpak continuïteit – geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd
Het bestuur van de Stichting heeft zijn continuïteitsbeoordeling uitgevoerd en geen significante
continuïteitsrisico’s geïdentificeerd. Onze procedures om de continuïteitsbeoordeling van het
bestuur te beoordelen omvatten onder andere:

— overwegen of de continuïteitsrisicoanalyse door het bestuur alle relevante informatie bevat
waarvan wij als gevolg van de controle kennis hebben;

— overwegen of actuariële ontwikkelingen (inclusief de voorzienbare trend in
overlevingskansen) en de ontwikkelingen op financiële markten (inclusief ontwikkeling in de
rentetermijnstructuur) aanleiding geven tot significante continuïteitsrisico;

— analyse van de ontwikkeling van de financiële positie van de Stichting gedurende het
boekjaar ten opzichte van wettelijke solvabiliteitseisen en ten opzichte van voorgaand
boekjaar op indicatoren die kunnen duiden op significante continuïteitsrisico’s en het
evalueren van de toelichting in de jaarrekening hieromtrent.
De resultaten van onze risicobeoordeling procedures hebben geen aanleiding gegeven om
additionele controlewerkzaamheden op de continuïteitsbeoordeling uit te voeren.
Controleaanpak ten aanzien van risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en
regelgeving
In de paragraaf fraude- risicoanalyse van het bestuursverslag beschrijft het bestuur de procedures
ten aanzien van de risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving.
In het kader van onze controle hebben wij inzicht verkregen in de Stichting en de bedrijfsomgeving,
en hebben wij de opzet en de implementatie beoordeeld en, waar van toepassing, de effectieve
werking getoetst van het risicomanagement van de Stichting met betrekking tot fraude en nietnaleving van wet- en regelgeving. Dit betreft tevens de interne beheersmaatregelen die aanwezig
zijn bij de externe dienstverleners van de Stichting (zie paragraaf ‘Reikwijdte van de controle’).
Onze werkzaamheden omvatten onder andere het evalueren van de gedragscode, de
klokkenluidersregeling en de procedures van de Stichting om aanwijzingen van mogelijke fraude
en niet-naleven van wet- en regelgeving te onderzoeken. Bovendien hebben wij inlichtingen ter
zake ingewonnen bij het bestuur. Wij hebben onder meer de volgende controlewerkzaamheden
uitgevoerd:
― evaluatie van nevenfuncties van bestuursleden, met speciale aandacht voor procedures en
governance met betrekking tot mogelijke belangenconflicten.
― evaluatie van correspondentie met regelgevende en toezichthoudende instanties (inclusief
DNB en AFM).
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Daarnaast hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en
regelgeving die op de Stichting van toepassing is en hebben de volgende rechtsgebieden
geïdentificeerd die de meest waarschijnlijke oorzaak zouden kunnen zijn voor een materieel effect
op de jaarrekening:
-

Pensioenwet;

-

Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (Bftp);

-

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

-

Sanctiewetgeving.

Wij hebben de risicofactoren voor fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving geëvalueerd
om na te gaan of deze factoren duiden op een risico op een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening.
Wij beoordelen het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de opbrengstverantwoording
als niet relevant gezien de aard van de opbrengsten en aangezien de mogelijkheden tot het
materieel beïnvloeden van de opbrengstverantwoording beperkt zijn.
In overeenstemming met het bovenstaande en met de controlestandaarden hebben wij het
volgende risico geïdentificeerd ten aanzien van fraude dat relevant is voor onze controle, inclusief
de relevante veronderstelde risico’s vastgelegd in de controlestandaarden, en hebben hierop als
volgt ingespeeld:
Doorbreken van interne beheersing door het bestuur (een verondersteld risico)
Risico:
-

Het bestuur is in een unieke positie om fraude te plegen door de mogelijkheid het proces
van financiële verslaggeving en resultaten te manipuleren door middel van het
doorbreken van de interne beheersing die anderszins effectief lijken te werken, zoals
schattingen gerelateerd aan de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen.

Controleaanpak:
-

We hebben de opzet en de implementatie geëvalueerd en, waar passend geacht, de
werking getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die het frauderisico dienen te
mitigeren, inclusief de interne beheersingsmaatregelen die aanwezig zijn bij de
dienstverleners waaraan de Stichting bedrijfsprocessen heeft uitbesteed.

-

Wij hebben een analyse uitgevoerd om te identificeren of er sprake is van (administratieve)
journaalposten met een hoger frauderisico. De uitkomst van deze evaluatie is dat wij geen
(administratieve) journaalposten met een hoger frauderisico hebben geïdentificeerd.

-

Wij hebben significante schattingen alsook oordeelsvormingen en veronderstellingen van
het bestuur met betrekking tot de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen
geëvalueerd. Voor een omschrijving van onze werkzaamheden hieromtrent, verwijzen wij
naar het kernpunt met betrekking tot de waardering van de technische voorziening
pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds.

-

We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen,
zoals het uitvoeren van een negatief nieuwsonderzoek op het internet naar de leden van
het bestuur.

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico’s op fraude, hebben niet geleid tot een
kernpunt van de controle.
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Wij hebben onze risico-inschatting en controleaanpak en resultaten gecommuniceerd aan het
bestuur.
Onze controlewerkzaamheden leidden niet tot aanwijzingen en/of andere redelijke vermoedens
van fraude en niet-nakomen van wet- en regelgeving die van materieel belang zijn voor onze
controle.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het
belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle
hebben wij aan het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles
wat is besproken. In onze controle en bij de bepaling en evaluatie van onze kernpunten hebben
wij rekening gehouden met de potentiële effecten van COVID-19 op de Stichting en de
jaarrekening. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing of uitbreiding van onze kernpunten.
Waardering van beleggingen voor risico pensioenfonds
Omschrijving
De beleggingen vormen een significante post op de balans van de Stichting. Alle beleggingen dienen conform de
Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. Uit het onderdeel ‘Beleggingen voor risico pensioenfonds’
bij de toelichting op de balans blijkt dat voor EUR 377 miljoen (98%) van de beleggingen van de Stichting de
waardering gebaseerd is op marktnoteringen en dat voor EUR 8 miljoen (2%) van de beleggingen van de Stichting
de waardering gebaseerd is op waarderingsmodellen waarbij gebruik is gemaakt van waarneembare marktdata.
Vanwege de omvang van de beleggingen in relatie tot de jaarrekening als geheel beschouwen wij de waardering
van de beleggingen als een kernpunt van onze controle.
In de toelichting in noot 4 zijn de gehanteerde waarderingsmethoden en belangrijke veronderstellingen voor
waardering van deze beleggingscategorie uiteengezet.
Het evalueren van de waarderingsgrondslagen en het vaststellen van de juistheid en toereikendheid van de
toelichtingen vormden onderdeel van onze werkzaamheden.
Onze aanpak
Wij maken gebruik van de beheersmaatregelen die zijn ingericht bij de vermogensbeheerder en die onderdeel zijn
van de Standaard 3402 type II-rapportage (waarbij een goedkeurend assurancerapport van de accountant is
afgegeven). Deze relevante beheersmaatregelen zijn gericht op de aanstelling van betrouwbare fondsmanagers
enerzijds en de betrouwbare aanlevering van, en toereikende evaluatie op, periodieke performancecijfers
anderzijds. Daarnaast hebben wij de aansluiting vastgesteld tussen de financiële administratie en actuele financiële
rapportages van fondsmanagers, indien nodig gecorrigeerd voor kasstromen tot aan balansdatum. Vervolgens
hebben wij de waardering van beleggingen gebaseerd op marktnoteringen en afgeleide marktnoteringen.
De waardering van beleggingen gebaseerd op marktnoteringen hebben wij onderzocht met gebruikmaking van een
eigen waarderingsspecialist. Onze waarderingsspecialist heeft de gehanteerde waarderingen vergeleken met
zelfstandig bepaalde waarderingen op basis van zelfstandig verkregen in de markt waarneembare prijzen.
De waardering van derivatenbeleggingen gebaseerd op waarderingsmodellen waarin gebruik is gemaakt van
waarneembare marktdata hebben wij onderzocht met gebruikmaking van een eigen waarderingsspecialist. Onze
waarderingsspecialist heeft de gehanteerde waarderingen vergeleken met zelfstandig bepaalde waarderingen op
basis van zelfstandig verkregen in de markt waarneembare prijzen.
Onze observatie
Wij hebben geconstateerd dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen en gehanteerde waarderingsmethodieken
voor de beleggingen in overeenstemming zijn met de geldende verslaggevingsregels en geschikt zijn om te kunnen
komen tot een marktwaarde van deze beleggingen. Wij hebben eveneens geconstateerd dat de toelichtingen op de
beleggingen adequaat zijn.
Wij vinden de waardering van de beleggingen in de jaarrekening evenwichtig bepaald. zijn.

Waardering van de technische voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
Omschrijving
De technische voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds (hierna: ‘de voorziening
pensioenverplichtingen’) is een significante post op de balans van de Stichting die wordt gewaardeerd op reële
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waarde (marktwaarde). De waardering van de voorziening pensioenverplichtingen komt tot stand door middel van
een berekening waarin aanspraakgegevens van deelnemers met behulp van belangrijke schattingen over
levensverwachtingen, kostenniveaus en arbeidsongeschiktheid worden vertaald naar verwachte toekomstige
kasstromen (uitkeringen). De kasstromen worden contant gemaakt met gebruikmaking van de rentetermijnstructuur
ultimo boekjaar zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming door het bestuur, waarbij gebruik wordt
gemaakt van actuariële modellen en het bestuur zich laat adviseren door actuarieel deskundigen. Gezien de
complexiteit en de invloed hiervan op de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen, het saldo van baten en
lasten, het eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormt de waardering van de voorziening
pensioenverplichtingen een kernpunt van onze controle.
Het bestuur heeft in noot 3 en 4 van de toelichting en in noot 7 van de toelichting balans van het jaarverslag de
waarderingsgrondslagen en veronderstellingen voor de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen. Uit deze
toelichting blijkt dat schattingswijzigingen hebben plaatsgevonden. In de toelichting financiële instrumenten is de
gevoeligheid van de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor schattingen uiteengezet.
Onze aanpak
Bij onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden van de certificerend actuaris die door de Stichting is
aangesteld. Wij hebben bij aanvang van de controle en bij afronding ervan afstemming gehad met de certificerend
actuaris over de te volgen aanpak, de attentiepunten en de uitkomsten.
Wij hebben de door het bestuur gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen geëvalueerd. Hierbij
hebben wij de consistentie, prudentie en actualiteit van de schattingsmethode en veronderstellingen betrokken. Wij
hebben de onderbouwing van de veronderstellingen door het bestuur geëvalueerd aan de hand van een toetsing
van de historische betrouwbaarheid daarvan en algemeen geactualiseerde uitgangspunten zoals
overlevingskansen. De gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen hebben wij besproken met de
certificerend actuaris. Wij hebben de actuariële verklaring zoals opgenomen in de overige gegevens en de
werkzaamheden van de certificerend actuaris geëvalueerd.
Onze werkzaamheden omvatten verder het evalueren van de uitkomst van de actuariële analyse van het saldo van
baten en lasten in relatie tot eerder gemaakte schattingen en kasstroomprojecties. Tevens hebben wij de
waarderingsgrondslagen en de juistheid en toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening geëvalueerd.
Onze observatie
Wij vinden dat de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen in de jaarrekening op evenwichtige wijze
is bepaald. De toelichting op de samenstelling en het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen is
toereikend.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie.
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 een mindere diepgang dan onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
informatie die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het 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 als het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude. Daarbij is het bestuur verantwoordelijk voor het voorkomen en
ontdekken van fraude en de niet naleving van wet- en regelgeving en het nemen van
maatregelen om de gevolgen, voor zover mogelijk, ongedaan te maken en herhaling te
voorkomen.
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 de genoemde
verslaggevingsstelsels 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. 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.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— 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
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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 entiteit;

— 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 een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die
wij met het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Amstelveen, 13 juni 2022
KPMG Accountants N.V.

N. ten Dam RA
Partner
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