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VOORWOORD
Voor U ligt het derde jaarverslag van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.
In het jaar 2015 is de rente ontwikkeling van grote invloed geweest op de dekkingsgraad ontwikkeling.
De marktrente is in 2015 iets verder gedaald, als gevolg waarvan de pensioenverplichtingen zijn
gestegen. Daarnaast is de te hanteren rente voor bepaling van de pensioenverplichtingen als gevolg
van een gewijzigde methodiek van DNB gedaald in 2015. Dit laatste resulteerde in een daling van
dekkingsgraad van 4,3%.
Het pensioenvermogen van het fonds is praktisch gelijk gebleven, 225,5 miljoen ultimo december
2014 en 227,3 miljoen per ultimo 2015. De rente is ultimo 2015, na een aanvankelijke stijging medio
2015, circa 0,2% lager geëindigd ten opzicht van ultimo 2014. De risico opslagen zijn iets gestegen.
Bij elkaar resulterend in een klein negatief resultaat op vastrentende waarden. Aandelen gaven een
positief beleggingsresultaat.
De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) is gestegen van 196,4 miljoen per ultimo december
2014 naar 217,6 miljoen per ultimo december 2015, mede als gevolg van de daling van de UFR rente
als gevolg van de gewijzigde methodiek zoals vastgesteld door DNB.
Per 2015 is het nieuwe Financieel Toetsing kader van kracht. Hiermee is de te publiceren
dekkingsgraad een gemiddelde van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze
gemiddelde dekkingsgraad wordt beleidsdekkingsgraad genoemd. Bestuursbeslissingen zoals
toekenning van toeslagen dan wel kortingen zullen gebaseerd zijn op deze beleidsdekkingsgraad. De
beleidsdekkingsgraad van het fonds is afgelopen jaar gedaald van 117,2% per ultimo december 2014
naar 107,3% per ultimo december 2015.
Het bestuur heeft in 2015 interne, door de adviserend actuaris georganiseerde, opleidingen gevolgd
inzake het nieuw financieel toetsing kader en de gevolgen hiervan voor het fonds. Een van de
belangrijke gevolgen van dit nieuwe kader is de verplichting voor elk pensioenfonds om haar
risicohouding vast te leggen. Dit wordt in dit jaarverslag nader toegelicht.
In 2015 is de administrateur gestart met het implementeren van de pensioenregelingen op nieuwe
administratieve systemen. Dit project is thans afgerond.
Het aantal actieven zal in de toekomst afnemen als gevolg van het besluit van de sponsor om per 1
juli 2015 nieuwe medewerkers Smiths, die onder de Hay-schaal vallen, op te nemen in een DCregeling, welke niet in het pensioenfonds zal worden ondergebracht. De Hay-deelnemers zitten in de
Smiths/PepsiCo regeling en vormen circa 50% van het totaal aantal actieve deelnemers in de
PepsiCo regeling.
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MEERJARENOVERZICHT VAN KERNCIJFERS EN
KENGETALLEN
Per 31 december
Aantal verzekerden
Actieve deelnemers
Premievrije rechten (‘slapers’)
Pensioengerechtigden
Totaal

2015

2014

2013

2012

583
749
331
1.663

651
691
320
1.662

705
669
312
1.686

725
661
270
1.656

8.032
8.032
856
3.052

8.587
8.587
744
2.977

9.258
9.258
858
2.910

9.091
8.978
10.000
763
2.873

2,00%
0.75%
0,00%

*2,00%
**0,39%

*2,26%
0,50%

*2,00%
0,00%

Vermogen en solvabiliteit
Pensioenvermogen
Vereist vermogen
Minimaal vereist vermogen
Technische Voorzieningen
Dekkingsgraad (%)
Beleidsdekkingsgraad (%)
Vereiste dekkingsgraad (%)
Reële dekkingsgraad (%)

227.248
244.621
226.963
217.606
104,4%
107,3%
112,4%
85,9%

225.529
215.671
204.822
196.399
114,8%
117,3%
109,8%
92,5%

180.771
172.916
163.009
156.301
115,7%
110,6%
-

177.946
173.778
164.554
157.754
112,8%
110,2%
-

Beleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

52.848
159.817
12.219

47.176
178.962
-

41.769
139.099
-

34.313
135.179
-

-0.7%
-0,6%

25,1%
24,9%

-1,4%
-0,9%

10,3%*
9,7%*

Pensioenen
Kostendekkende premie
Feitelijke premie
Extra storting werkgever
Uitvoeringskosten
Uitkeringen
Toeslagverlening (%)
Actieve deelnemers Duyvis
Actieve deelnemers PepsiCo
Inactieve deelnemers

Beleggingsrendement (%)
Totaal rendement op beleggingen
Benchmarkrendement

Alle bedragen x duizend EUR.
* toeslagverlening per 1 januari voor actieve deelnemers in dienst bij Duyvis
**besloten na einde boekjaar en derhalve niet meegenomen in dit jaarverslag.
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KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS
Profiel
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland, statutair gevestigd in Utrecht, is per 23 december 2013
ontstaan uit een fusie tussen Stichting Pensioenfonds Smiths en Stichting Pensioenfonds Duyvis.
Daarbij zijn de statuten gewijzigd op 23 december 2013. 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.
De missie van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is uitvoering te geven aan het
pensioenreglement zoals deze is overeengekomen in de met de sponsor afgesloten
uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds heeft ten doel om, binnen de grenzen van zijn
middelen, de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden, nu en in de toekomst, te
ondersteunen bij de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het
pensioenfonds voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het zo mogelijk
waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije
pensioenaanspraken. Het pensioenfonds voert de uitvoeringsovereenkomst uit tegen een zo gunstig
mogelijke prijs-kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het
oog te verliezen.
De kernwaarden van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland luiden als volgt:


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.



Geschiktheid.
Het fonds voert de aan haar toevertrouwde taken op een adequate, correcte, weloverwogen,
deskundige, professionele en zorgzame wijze uit. Het fonds is aanspreekbaar op haar gedrag
en besluiten. Bij inschakeling van externe partijen moeten ook die aan de normen van het
fonds voldoen.



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 van het fonds.
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Het fonds communiceert helder en legt verantwoording af over de invulling van de aan het
fonds opgedragen taken, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan aan de daarvoor
aangewezen organen.
De visie van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland:


Het fonds streeft naar een betaalbare pensioenregeling voor jong en oud;



Het fonds is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om de deelnemers, gewezen
deelnemers en nabestaanden een zo goed mogelijk waardevast inkomen te bieden na
pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden van (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden. De belangen van de verschillende deelnemersgroepen worden
afgewogen bij besluitvorming;



Het fonds is zich tegelijkertijd ook 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 fonds 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;



Het fonds dient rekening te houden met en zich aan te passen aan de steeds veranderende
wet- en regelgeving en alle regelgeving met betrekking tot toezicht.

Strategie
Het pensioenfonds zal de missie en visie doelstellingen door middel van een zo efficiënt mogelijk
operationele uitvoering in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering en een proactieve houding na
streven. Waarbij:


De processen goed en adequaat worden ingericht en vastgelegd en op beheerste wijze
worden doorlopen;



De communicatie en informatie begrijpelijk en relevant is;



De uitvoeringskosten op marktconform niveau liggen;



Het vermogen wordt beheerd op basis van investment beliefs waarbij een prudent en
verantwoord beleggingsbeleid wordt gevoerd.
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Risicohouding
De risicohouding van het fonds is de mate waarin het pensioenfonds 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. De risicohouding komt tot uiting in de ondergrenzen
in het kader van de haalbaarheidstoets die het fonds in 2015 heeft uitgevoerd.
Een haalbaarheidstoets is een nieuwe, door DNB voorgeschreven, toets die alle pensioenfondsen
moeten uitvoeren om te onderzoeken in hoeverre de ambitie van het pensioenfonds realistisch en
haalbaar is. Uit de haalbaarheidstoets bleek dat de ambitie van het pensioenfonds realistisch en
haalbaar is. Wel dient opgemerkt te worden dat de haalbaarheidstoets 60 jaar vooruit kijkt, waarbij in
de door DNB voorgeschreven scenario’s verwacht wordt dat de economie zich herstelt. Indien niet 60
jaar vooruit gekeken wordt, maar naar de komende jaren, dan zijn de vooruitzichten minder
rooskleurig. De komende jaren wordt bijvoorbeeld geen voorwaardelijke toeslagverlening verwacht,
door de huidige financiële positie van het pensioenfonds.
In 2015 heeft het bestuur de gevolgen van het per 1 januari 2015 ingevoerde Nieuw Financieel
Toetsingskader onderzocht. Op basis van de risicohouding van het pensioenfond, de
beleggingsbeginselen van het fonds en de uitkomsten van de ALM (Asset and Liability Study) is
invulling gegeven aan het beleggingsbeleid
Op basis van deze analyses heeft het bestuur in 2015 besloten om het beleggingsbeleid in zijn
huidige vorm voort te zetten.

Beleid en verantwoording
Het fonds geeft uitvoering aan het pensioenreglement zoals overeengekomen in de, met de
aangesloten ondernemingen overeengekomen, uitvoeringsovereenkomst(en). 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 fonds. Daartoe
heeft het fonds 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;
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Monitoren: SLA rapportages, performance rapportages en ISAE rapporten;



Verantwoording: UPO (uniform pensioenoverzicht), jaarrekening, Verslag
Verantwoordingsorgaan en intern toezicht, communicatie naar deelnemers.

In de ABTN zijn de opzet van het fonds, de risicoanalyse en wijze van uitvoering gedocumenteerd.
Onderdeel van het beleid is een noodprocedure (crisisplan) waarin is beschreven hoe het fonds
omgaat met de besluitvorming in spoedeisende situaties. Dit crisisplan is als bijlage bij de ABTN
opgenomen.
De uitvoeringsovereenkomst(en), het (de) pensioenreglement(en) en de ABTN zijn op aanvraag
beschikbaar voor de deelnemers.
Uitgangspunt in het handelen van ieder individueel bestuurslid en het bestuur als geheel is dat hij/het
handelt in het belang van alle belanghebbenden van het fonds, rekening houdend met de korte- en
langetermijneffecten van maatregelen. De overwegingen die het bestuur afweegt worden in de
notulen van de bestuursvergaderingen vastgelegd. Het bestuur weegt in zijn besluitvorming de
aanbevelingen van het toezichtorgaan mee en gaat een dialoog aan met het verantwoordingsorgaan
bij het afleggen van verantwoording.

Organisatie
Bestuur
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland staat onder leiding van een bestuur dat is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de werkgever, inclusief een onafhankelijk voorzitter en (periodiek
aftredende) vertegenwoordigers van de werknemers en een (periodiek aftredende)
vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Eind 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
NAMENS WERKGEVER
Functie

Naam

Geb. Jaar

Jaar van aftreden

Voorzitter

Dhr. R.J.P. Siebesma

1962

2020*

Secretaris

Mevr. S. Schaab (per 19-03-2015)

1977

2018

Lid

Dhr. D. Schilder (aspirant
bestuurslid)

1973

*Einde tweede termijn
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NAMENS WERKNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN
Functie

Naam

Geb. Jaar

Jaar van aftreden

Lid / gepensioneerden
vertegenwoordiger

Dhr. A.J. Wentrup (per 19-03-2015)

1947

2018

Lid

Dhr. G. Bunschoten

1953

2016

Lid

Mevr. I. uit het Broek (aspirant
bestuurslid)

1974

Er zijn ultimo 2015 twee vacatures door het terugtreden van twee bestuursleden. Het bestuur van
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft een tweetal bestuursleden als aspirant leden
gevraagd aanwezig te zijn bij alle bestuursvergaderingen. Zij hebben gedurende de periode dat zij als
aspirant bestuurder de vergaderingen bijwoonden geen stemrecht. De twee aspirant leden hebben
eind 2015 / begin 2016 een cursus gevolgd om zich te bekwamen in toekomstige bestuurstaken.
In 2015 hebben alle bestuursleden de sessies bijgewoond waarin de gevolgen van het nieuwe
financiële toetsing kader zijn toegelicht door de adviserend actuaris.
Door te werken met aspirant bestuursleden bewerkstelligd het bestuur snelle invulling van ontstane
vacatures in bestuur of commissies.

Geschiktheidsmatrix
In de geschiktheidsmatrix wordt de benodigde en aanwezige deskundigheid van het bestuur
gekoppeld aan de aandachtsgebieden die zijn aangegeven in het Besluit Uitvoering Pensioenwet met
betrekking tot de vereiste deskundigheid van het fondsbestuur. Daarnaast wordt de benodigde en
aanwezige competenties van het bestuur als geheel gekoppeld aan de competenties die zijn
aangegeven in de Beleidsregel Geschiktheid 2012.

Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle belanghebbenden van het fonds. Uitgangspunt in
het handelen van ieder individueel lid van het VO en het VO als geheel is dat hij/het handelt in het
belang van alle belanghebbenden van het fonds.
Het VO bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert.
Het VO bewaakt eveneens de evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende
belanghebbenden door het bestuur.
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De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 31 december 2015 was als volgt:
Naam

Geb. Jaar

Namens

Dhr. R. van der Meer

1963

Werkgever

Dhr. W. Kuzee

1965

Werknemers

Dhr. C.J. Otte

1934

Pensioengerechtigden

Dhr H. Kolk

1959

Werknemers

Het VO 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. Eveneens geeft het een algemeen oordeel over het beleid in
het afgelopen kalenderjaar en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes die op de toekomst
betrekking hebben. De verantwoording die het bestuur aflegt is onderdeel van de jaarverslagcyclus.
Regelmatig zijn vertegenwoordigers aanwezig bij de bestuursvergadering. Op deze wijze is het
mogelijk het VO zo nauw mogelijk te betrekken.
Het verslag van het VO is in dit jaarverslag opgenomen.

Intern toezicht
Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie. De visitatiecommissie heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het
pensioenfonds. Het intern toezicht beoordeelt de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de
checks and balances, met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het
verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
De laatste visitatie is afgerond in februari 2016 door VCHolland. De visitatie commissie bestaat uit de
heer J. Nieuwenhuizen, de heer H. Hanneman en de heer J. Ruben van VC Holland. Het verslag is
opgenomen in dit jaarverslag.

Beleggingscommissie
Omdat het vermogensbeheer bij een externe partij is ondergebracht, is er een beleggingscommissie
met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder, het voeren van een tactisch
beleggingsbeleid binnen de kaders van het strategische beleid.
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De samenstelling van de beleggingscommissie op 31 december 2015 was als volgt:
Naam

Namens

Dhr. R.J.P. Siebesma

Werkgever

Dhr. G. Bunschoten

Werknemer

Dhr. E. Krijgsman

Extern adviseur

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 2015 was als volgt:
Naam

Namens

Dhr. A.J. Wentrup

Pensioengerechtigden

Dhr. G. Bunschoten

Werknemer

Compliance officer
Dhr J. de Winter is benoemd tot Compliance Officer. De heer de Winter heeft eind 2014 de
pensioentraining Mercer (t.b.v. deskundigheidsniveau 2) gevolgd van vier dagdelen georganiseerd
door Mercer. 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 pensioenfonds bestuur. Deze principes zijn het geheel van
maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en
regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en
integriteit van het pensioenfonds wordt aangetast. 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
pensioenfonds.
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Bestuursondersteuning
Het actuariële advies is uitbesteed aan Mercer (Nederland) B.V. De adviserend actuaris is aanwezig
tijdens de bestuursvergaderingen. Ultimo boekjaar is de externe adviserend actuaris de heer S.I.
Keijmel en mevrouw A.M.J.H. Roerdink.
Mevrouw J. Vink van Mercer (Nederland) B.V. is aangesteld als certificerend actuaris.
De controle op de jaarrekening wordt uitgevoerd door KPMG Accountants N.V.

Externe dienstverleners, Uitbesteding
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft de dagelijkse uitvoering van de
werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen
vermogensbeheer, pensioenadministratie en herverzekering van risico’s. Uitgangspunt is dat het
bestuur verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.
De deelnemers-, excasso- en financiële administratie is uitbesteed aan Xerox Services. De uitvoering
is vastgelegd in een overeenkomst met Service Level Agreement. Elk kwartaal wordt een SLA
rapportage opgesteld. Xerox Services beschikt voor 2015 over een Standaard 3000 type 2 rapport. In
het Standaard 3000 Type 2 rapport beoordeelt de onafhankelijke accountant of de interne
beheersmaatregelen op afdoende wijze zijn opgezet, bestaan en in werking zijn.
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BlackRock Investment Management (UK) Limited. 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.
De vermogensbeheerder verstrekt jaarlijks een ISAE 3402 type 2 rapport dat door het bestuur wordt
getoetst. Getoetst wordt of de scope van het rapport de vermogensbeheertaken dekt en dat de
accountant geen voorbehoud heeft gemaakt bij de goedkeurende verklaring. Het afgegeven rapport
heeft betrekking op de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015. Er is een bridge letter
beschikbaar voor de periode na 30 september tot en met het einde van het jaar. 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 beleggingscommissie.
Het pensioenfonds heeft de bewaarneming (custody) uitbesteed aan BNY Mellon. BNY Mellon
verstrekt een SOC rapport. Het bestuur heeft dit rapport getoetst en vastgesteld dat het de
werkzaamheden dekt en dat er geen voorbehoud door de accountant gemaakt wordt
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Mutatieoverzicht deelnemers
In de onderstaande tabel zijn de mutaties in de aantallen actieven, premievrije rechten en
gepensioneerden opgenomen. Onder de categorie andere oorzaken heeft er bij de premievrije
rechten en gepensioneerden een afkoop van rechten plaatsgevonden.
Mutaties in aantallen
Actieven
Stand per 31-12-2014

Premievrijen

Pensioengerechtigden

Totaal

651(*)

691(**)

320

1.662

Nieuwe toetredingen

16

-

-

16

Ontslag met rechten

-78

78

-

-

Overlijden

-

-1

-8

-9

Ingang pensioen

-4

-11

22

7

Waardeoverdracht etc.

-

-6

-

-6

Andere oorzaken

-2

-2

-3

-7

Totaal mutaties

-68

58

11

1

Stand per 31-12-2015

583

749

331

1.663

(*) waarvan 0 ingegaan tijdelijk ouderdomspensioen (per 01-01-2015 was dat er 1)
(**) waarvan 7 ingegaan tijdelijk ouderdomspensioen (per 01-01-2015 waren dat er 9)
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Kenmerken regelingen
Reglement PepsiCo per 2015 (voorheen Smiths)
De pensioenregeling PepsiCo is gewijzigd van een eindloon naar een middelloonregeling met
onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven. Het pensioengevend salaris is conform wetgeving
gemaximeerd op EUR 100.000. Het opbouwpercentage bedraagt 1,875%.
De kenmerken van de regelingen per 31 december 2015 zijn als volgt zijn opgenomen:

Pensioenregeling PepsiCo 2015
Pensioensysteem

Middelloonregeling met onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven

Pensioenleeftijd

67 jaar

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.
Voor parttimer bovengenoemd loon maal parttimefactor.
Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op EUR 100.000
(wettelijk, niveau 2015, jaarlijks met AOW verhoging geïndexeerd)

Toeslagverlening

Actieven: onvoorwaardelijke indexatie
inactieven en gepensioneerden: voorwaardelijke toeslag conform
toeslagenmatrix, afgeleide prijsindex okt-okt

Franchise

Deelnemers in dienst vóór 1-1-2000 EUR 13.663 (regeling A)
Deelnemers in dienst op of na 1-1-2000 EUR 20.335 (regeling B)

Pensioengrondslag

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

70% van ouderdomspensioen partner
14% van ouderdomspensioen wezen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

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

Eigen bijdrage

In 2015 4,35% tot een jaarinkomen van EUR 9.075,68, daarboven
7,65%
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Duyvis 2015
De regeling blijft een middelloonregeling met onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven. Het
pensioengevend salaris is gemaximeerd op EUR 100.000. Het opbouwpercentage bedraagt 1,875%.

Pensioenregeling Duyvis 2015
Pensioensysteem

Middelloonregeling, werknemers geboren na 31-12-1949

Pensioenleeftijd

67 jaar

Pensioengevend salaris

Maandloon x 12 plus ploegentoeslag, vakantiegeld en 13e maand.
Voor parttimer bovengenoemd loon maal parttime factor

Toeslagverlening

Actieven: opgebouwde aanspraken worden jaarlijks verhoogd op
basis van de procentuele toename van loonindex ten opzichte van 1
januari van het jaar daarvoor.
inactieven en gepensioneerden voorwaardelijke toeslag conform
toeslagenmatrix, afgeleide prijsindex okt-okt

Franchise

EUR 13.310 per 01-01-2015

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag wordt elk jaar per 1 januari vastgelegd
conform reglement

Vakantietoeslag pensioengevend

8% van het maandloon x 12 plus ploegentoeslag

Opbouwpercentage vast salaris

1,875%

Opbouwpercentage ploegentoeslag

1,875%

Nabestaandenpensioen

70% van ouderdomspensioen partner
14% van ouderdomspensioen wezen

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 CAO

De reglementen Duyvis A en B zijn van toepassing voor deelnemers geboren voor 01-01-1950. Deze
reglementen zijn ten behoeve van de leesbaarheid niet opgenomen in dit jaarverslag.
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BESTUURSVERSLAG
Hoofdlijnen
Goed Pensioenfondsbestuur
Pensioenbeleid
Beleggingsbeleid
Financiële en actuariële aspecten
Risico paragraaf
Vooruitblik op 2016
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Hoofdlijnen
Algemeen
Per 1 januari 2015 zijn de volgende wettelijke wijzigingen van kracht verwerkt.



Het maximaal toegestane opbouw percentage is verlaagd van 2,15% naar 1,875%;
Het pensioengevend salaris is wettelijk gemaximeerd op EUR 100.000.

Werkgever en werknemers zijn een nieuwe pensioenregeling overeengekomen die voldoet aan de
gewijzigde wetgeving. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:





De pensioenregeling PepsiCo is gewijzigd van een eindloon naar een middelloonregeling met
onvoorwaardelijke indexatie voor de actieven. Het pensioengevend salaris is conform
wetgeving gemaximeerd op EUR 100.000. Het opbouwpercentage bedraagt 1,875%;
In de pensioenregeling Duyvis is het opbouwpercentage verlaagd van 2,15% naar het nieuwe
fiscale maximum van 1,875%;
Vorig jaar zijn in beide regelingen de tot 31 december 2013 opgebouwde
pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 65 jaar van de actieve en inactieve deelnemers, in
overleg met de werkgever, geconverteerd naar pensioenaanspraken met pensioenleeftijd 67
jaar.

Samenvatting van de financiële positie van het fonds
Met de introductie van het nieuwe financieel toetsing kader (nFTK) per 1 januari 2015 is de
beleidsdekkingsgraad bepalend. De beleidsdekkingsgraad is het twaalf maand-voortschrijdend
gemiddelde van de voorgaande maanddekkingsgraden.
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is afgelopen jaar gedaald van 117,2% per ultimo december
2014 naar 107,3% per ultimo december 2015. Per ultimo december 2015 bedroeg de
(maand)dekkingsgraad 104,4%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het
fonds en de pensioenverplichtingen.
Het pensioenvermogen van het fonds is praktisch gelijk gebleven, 225,5 miljoen ultimo december
2014 en 227,3 miljoen per ultimo 2015. De rente is ultimo 2015, na een aanvankelijke stijging medio
2015, circa 0,2% lager geëindigd vergeleken met het niveau per ultimo 2014. De risico opslagen zijn
in bepaalde categorieën iets gestegen. Per saldo resulteerde dit in een negatief resultaat op
vastrentende waarden. Aandelen gaven een positief beleggingsresultaat.
De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) is gestegen van 196,4 miljoen per ultimo december
2014 naar 217,6 miljoen per ultimo december 2015. Deze voorziening is gestegen als gevolg van de
verder gedaalde rente.
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Onder het nieuwe Financieel Toetsing Kader wordt het begrip reële dekkingsgraad geïntroduceerd.
Dit is de beleidsdekkinggraad gedeeld door de indexatiedekkingsgraad (de dekkingsgraad waarbij
volledige toeslag verlening mogelijk is). Deze indexatie dekkingsgraad bedraagt 124,9%.
De reële dekkingsgraad is 107,3 / 124,9 = 85,9%
Per eind april 2016 bedroeg de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad 105,0%. De
maanddekkingsgraad was 101,6. Deze is lager dan het herstelpad in 2016 (dekkingsgraad
ontwikkeling volgens herstelplan in 2016 is van 104,5 naar 106,2%)

Herstelplan
Een herstelplan moet worden opgesteld als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kwartaal
lager is dan het vereist vermogen. In het nFTK zijn de buffereisen verhoogd en is het vereist eigen
vermogen gestegen van 109,8% (ultimo 2014) naar 112,4%.
De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland was per eind juli 2015 met
111,8% lager dan het vereist vermogen per 30 juni 2015 van 112,4%. Hiermee is het fonds in een
tekort situatie gekomen. Het bestuur heeft dit gemeld aan DNB en heeft een herstelplan opgesteld.
Dit herstelplan is goedgekeurd door DNB. De eerst volgende actualisatie van het herstel plan is per
ultimo 2016 en dient voor het einde van het eerste kwartaal 2017 aan DNB gestuurd te worden.
Per 31 december 2015 loopt het pensioenfonds 0,1% achter op het herstelplan.
Toeslagen (indexatie) beleid actieve deelnemers per 1 januari 2015
 Actieven PepsiCo: 0,75%;
 Actieven Duyvis: 2,0%.
Toeslagen(indexatie) gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
De toegekende toeslag per 1 januari 2015 bedraagt 0,39%.
Per 1 januari 2016 is geen toeslag toegekend. (Zie verder toeslagparagraaf)
Premiebeleid
Het premiebeleid is voortgezet in 2015. Het bestuur heeft besloten per 31 december 2015 de excasso
opslag te verhogen van 2,0% naar, 2,5% (zie verder premieparagraaf)
Beleggingsbeleid en haalbaarheidstoets
Het beleggingsbeleid is op basis van de investment beliefs, risicohouding en de meest recente ALM
studie vastgesteld. De laatste ALM studie is in 2015 uitgevoerd. In 2015 is het beleid vervolgens
getoetst in een haalbaarheidstoets. Uit deze haalbaarheidsstudie volgen ondergrenzen voor het
pensioenresultaat. Op deze wijze heeft het bestuur haar risicohouding en haar beleggingsbeleid
vastgesteld.
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Organisatie Pensioenfondsbestuur
Gekozen bestuursmodel in het kader van Wet versterking bestuur
pensioenfondsen
Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht. Kern van deze wet is dat
ieder pensioenfondsbestuur geacht wordt deskundig en ‘in control’ te zijn, zodat het in staat is alle
belangen van de deelnemers (werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden) op evenwichtige
wijze af te wegen.
Het bestuur heeft gekozen voor het paritaire bestuursmodel.
De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden of leden van het VO
en/of toezichtorgaan zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van het betreffende orgaan.

Code pensioenfondsen
In de Code Pensioenfondsen zijn normen geformuleerd voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.
De code pensioenfondsen is per 1 januari 2014 in werking getreden en is wettelijk verankerd. Een
pensioenfonds moet aan deze bepalingen voldoen of een toelichting op de punten waarin het
pensioenfonds niet voldoet aan de code.






Het bestuur heeft in 2015 de code pensioenfondsen opnieuw de naleving geïnventariseerd.
Onderstaande punten wordt niet geheel aan voldaan omdat eind 2015 nog actie punten open
stonden. Communicatieplan: het plan wordt geactualiseerd. De website is praktisch gereed;
Het bestuur vraagt steekproefsgewijs aan medewerkers of men de verstrekte informatie
begrijpt; Het bestuur zal deze werkwijze vervolgen in 2016
Het bestuur zal aandacht geven aan de klokkenluiders regeling bij de vermogensbeheerder; de
beleggingscommissie heeft intussen informatie opgevraagd bij haar vermogensbeheerder.
Het bestuur agendeert de evaluatie van diensten van derden in 2016
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Deskundigheidsbevordering en bestuurlijke effectiviteit
Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur.
De werkwijze om dit te bereiken en te borgen is vastgelegd in het geschiktheidsplan. Het
geschiktheidsplan is erop gericht op gestructureerde wijze het niveau van geschiktheid van het bestuur
te laten aansluiten bij wat nodig is aan deskundigheid en competentie voor het goed besturen van het
pensioenfonds. Geschiktheid zal worden georganiseerd rondom de kerntaak van het bestuur. De
kerntaak van het bestuur is het realiseren van het statutaire doel van het pensioenfonds. Dit komt neer
op het maken van het fondsbeleid, het organiseren van de uitvoering van het beleid en het houden van
toezicht op die uitvoering en het afleggen van verantwoording daarover.
Het bestuur toetst de geschiktheid van de bestuursleden bij het aantreden en gedurende het
bestuurslidmaatschap. Hiertoe wordt per vacature een functieprofiel opgesteld. Het opleidingsplan, deel
van het geschiktheidsplan, waarborgt dat de geschiktheid van bestuursleden op peil blijft en waar nodig
wordt verbreed of ontwikkeld.
De geschiktheid van een bestuurder wordt beoordeeld op basis van deskundigheid en van
competenties.
In de Beleidsregel Geschiktheid wordt bepaald dat de geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en
professioneel gedrag. De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder geval uit de opleiding,
werkervaring en competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. Op grond
van deze Beleidsregel geschiktheid 2012 dienen beleidsbepalers bij pensioenfondsen deskundig te zijn
op zeven gebieden welke voorheen werden beschreven in het vervallen artikel 30, derde lid, van het
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling:



Het besturen van een organisatie;



Relevante wet- en regelgeving;



Pensioenregelingen en pensioensoorten;



Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële
principes en herverzekering;



Administratieve organisatie en interne controle;



Communicatie;



Uitbesteding.

De vereiste geschiktheid ten aanzien van vaardigheden en professioneel gedrag komt tot uitdrukking in
competenties. De competenties (intellectuele ofwel cognitieve competenties) worden onderverdeeld
naar:




Denken;
Voelen;
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Kracht.

Het bestuur is van mening dat niet voor elk individueel lid van het bestuur en de commissies
geschiktheid op niveau B voor alle aandachtsgebieden vereist is. Daar staat tegenover dat men wel
vindt dat:



Minimaal twee leden van het bestuur per aandachtsgebied geschiktheid op niveau B moeten
hebben;



De voorzitter van het bestuur geschiktheid op niveau B dient te hebben op de
aandachtsgebieden “Het besturen van een organisatie” en “Relevante wet- en regelgeving”;



Minimaal twee leden van de beleggingscommissie geschiktheid op niveau B moeten hebben
voor de aandachtsgebieden “Relevante wet- en regelgeving”, “Financieel- technische en
actuariële aspecten” en “Uitbesteding”;



Minimaal 2 leden van de communicatiecommissie geschiktheid op niveau B moeten hebben
op de aandachtsgebieden “Relevante wet- en regelgeving”, “Pensioenregelingen en
pensioensoorten” en “Communicatie”.

Aandachtsgebied

Niveau A

Niveau B

Bestuur

Bestuur

a) Het besturen van een organisatie

X

2 leden

b) Relevante wet- en regelgeving

X

2 leden

c) Pensioenregelingen en pensioensoorten

X

2 leden

d) Financieel-technische en actuariële aspecten,
waaronder financiering, beleggingen, actuariële
principes en herverzekering

X

2 leden

e) Administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC)

X

2 leden

f)

X

2 leden

X

2 leden

Communicatie

g) Uitbesteding

BC

CC

X

X
X

X

X
X

Competenties

Denken

X

Voelen

X

Kracht

X

BC= beleggingscommissie; CC = communicatiecommissie
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Ten aanzien van de competenties voor de vaardigheden en professioneel gedrag zoals hierboven, is
het bestuur van mening dat er algemene competenties zijn waaraan elk bestuurslid in ieder geval
dient te beschikken.
Daarnaast is het bestuur van mening dat voor bepaalde rollen aanvullende competenties vereist zijn.
Er is onderscheid gemaakt naar de rol die in het bestuur en/of een commissie wordt vervuld, waarbij
de rollen zijn afgeleid van de aandachtsgebieden.
Indien er een vacature is in het bestuur zal naast de deskundigheid ook getoetst worden of een
kandidaat aan de competentie eisen kan voldoen.
Alle bestuursleden hebben in 2015 opleidingssessies bijgewoond in het kader van het nieuw
financieel toetsing kader. Deze zijn georganiseerd door de adviserend actuaris. Eind 2015 is een
tweede opleidingssessie geweest voor een tweetal aspirant bestuurders.

Zelfevaluatie
In april 2016 heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd onder leiding van de compliance officer.
Het bestuur heeft op basis van deze zelfevaluatie (opleidings) actiepunten geformuleerd voor onder
meer communicatie, organisatie en medezeggenschap.

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.
Voor elk bestuursbesluit wordt ten behoeve van een goede risicoafweging en onderbouwing op
gestandaardiseerde wijze een risicoafweging gemaakt. Op deze wijze streeft het bestuur ernaar op
transparante wijze bestuursbesluiten vast te leggen, waarbij de risicoafweging toegelicht wordt.
Het bestuur heeft een overzicht van de fondsdocumenten met vermelding van data van
inwerkingtreding en reviewdata. Het bestuur schakelt indien noodzakelijk externe deskundigen in voor
onder meer juridisch advies en beleggingsadvies. Fondsdocumenten als reglement en statuten
worden altijd voorgelegd aan een juridisch adviseur.
Het fonds zal vooraf criteria vastleggen welke worden gehanteerd voor de selectie van externe
vermogensbeheerders op het moment dat het besluit over te stappen naar een andere beheerder.
Het bestuur heeft in 2015 twaalf maal vergaderd, de beleggingscommissie heeft vijf maal vergaderd.
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Beloningsbeleid
Aan de bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan in dienst van de onderneming wordt tijd
beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de bestuurstaken. De externe voorzitter en het bestuurslid
namens de werkgever die niet meer in dienst was bij de werkgever ontvangen hiervoor een
vergoeding.
Er worden geen leningen aan bestuurders 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.

Naleving wet- en regelgeving, Compliance, DNB
De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door het bestuur nauwgezet gevolgd en laat zich
hierin ook adviseren. Voor het fonds relevante wijzigingen worden geanalyseerd en de opvolging
wordt besproken in de bestuursvergaderingen.
Jaarlijks wordt door de bestuursleden de gedragscode getekend. Dit is ook dit jaar gebeurd.
De compliance officer heeft in zijn rapportage zijn bevindingen gerapporteerd. Uit de bevindingen in
de rapportage zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving.
Het afgelopen jaar zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door
DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is
bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de
toezichthouder.
Het pensioenfonds is per juli 2015 in een reservetekort situatie gekomen. Dit is in september 2015
gerapporteerd aan DNB. Het pensioenfonds heeft een herstelplan opgesteld.
Het fonds heeft geen bezoek gehad van DNB. Er is schriftelijk en telefonisch contact geweest over
operationele zaken.
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Nevenactiviteiten
Het pensioenfonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die
daarmee verband houden. Er worden door het fonds geen andere activiteiten uitgevoerd.
Het bestuur heeft in 2015 een document inzake de risicobeheersing van belangenverstrengeling
opgesteld. Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke of professionele belangen,
anders dan die van het pensioenfonds, bewust of onbewust worden meegenomen in de
besluitvorming.
In het betreffende document worden mogelijke risico’s geïdentificeerd en geanalyseerd en is
aangegeven op welke wijze voorkomen wordt dat belangenverstrengeling impact heeft op de
besluitvorming.

Klachten en geschillen procedure
Het Pensioenfonds heeft een klachtenprocedure. Deze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
In 2015 is er één klacht van een deelnemer ontvangen, deze is door een onafhankelijke
beroepscommissie in behandeling genomen. In 2016 heeft de onafhankelijke beroepscommissie het
pensioenfonds in het gelijk gesteld.
Deelnemers kunnen onregelmatigheden bij het fonds melden op grond van de klokkenluidersregeling.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de regeling van de werkgever.

Risicohouding
Na overleg met CAO-partijen is de risicohouding door het fonds vastgesteld.
De kwalitatieve risicohouding en de toeslagambitie zijn in feite onderdeel van de door CAO-partijen
aan het fonds gegeven opdracht om de pensioenregeling uit te voeren.
De risicohouding van het fonds wordt deels bepaald door de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien
van de financiering van de pensioenregelingen. Beleidsuitgangspunten zijn de door werkgevers
verschuldigde premie (zie premieparagraaf) en de doelstelling van het fonds om de
pensioenaanspraken en -rechten van 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 heeft daartoe een voorzichtig beleggingsbeleid
gevoerd.
Ook in de nieuwe wet- en regelgeving past het huidige risicoprofiel dat is gekozen voor de
beleggingen nog steeds bij de risicobereidheid van het bestuur. De uitkomsten van het onderzoek dat
heeft plaatsgevonden hebben het bestuur aanleiding gegeven om op termijn een beperkt hoger risico
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te nemen. Bij dit hogere risico kan op de pensioenen naar verwachting een hogere indexatie worden
verleend terwijl de stijging van de verwachte korting gering is.
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 hieronder vermelde uitkomsten van de kwantitatieve risicohouding volgen uit het onderzoek naar
de risicobereidheid en betreffen derhalve een momentopname met als vertrekpunt 1 januari 2015.

Kwalitatieve risicohouding

De premie is een zuivere kostendekkende premie behorende bij de in de
pensioenreglementen vastgelegde pensioenopbouw en jaarlijkse verhoging van de
opgebouwde pensioenen voor actieve deelnemers.
Het doel is om de pensioenaanspraken en -rechten van 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.
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Kwantitatieve risicohouding

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.

Afstemming van de risicohouding
verantwoordingsorgaan

met

sociale

partners

en

Het fonds heeft de door haar gewenste risicohouding vastgesteld met de daarbij gehanteerde
uitgangspunten bij de bepaling van deze risicohouding. Het fonds heeft dit aan sociale partners en het
verantwoordingsorgaan voorgelegd.
Sociale partners en het verantwoordingsorgaan hebben verklaard zich te kunnen vinden in de door
het bestuur vastgestelde risicohouding.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is op basis van de investment beliefs, risicohouding en de ALM studie
vastgesteld. De laatste ALM studie is in 2015 uitgevoerd. In 2015 is het beleid vervolgens getoetst in
een haalbaarheidstoets. Uit deze haalbaarheidsstudie volgen ondergrenzen voor het
pensioenresultaat. Op deze wijze heeft het bestuur haar risicohouding en haar beleggingsbeleid
vastgesteld.
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Communicatie
Het bestuur probeert zo compleet en zorgvuldig mogelijk met haar deelnemers te communiceren. Dit
beleid moet er op gericht zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden
op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun pensioenresultaten, het wel en wee van het fonds en
over relevante veranderingen.
De belangrijkste activiteiten die in 2015 zijn gecommuniceerd middels nieuwsbrieven, zijn de
volgende:







In april 2015 zijn de deelnemers middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de gevolgen van
de wijziging van de pensioenregeling bij PepsiCo (van eind- naar middelloon) en de gevolgen
van de fiscale wetswijzigingen (gemaximeerde opbouw van 1,875% en gemaximaliseerd
pensioengevend salaris);
In bovenstaande nieuwsbrief is toelichting gegeven op het nieuw financieel toetsing kader en
het beleggingsbeleid;
AFM hanteert als norm voor tijdige verzending van de UPO’s 30 september. Voor SPPN zijn
de UPO’s over het jaar 2014 aan het eind van het derde kwartaal van 2015 verzonden aan de
pensioengerechtigden en actieve deelnemers. In 2016 zullen aan slapers een reguliere UPO
verstuurd worden;
Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl)
Het pensioenregister maakt het voor iedereen tussen de 15 en 67 jaar mogelijk om met
zijn/haar Burgerservicenummer en een DigiD in te loggen en een overzicht op te vragen van
zijn eigen pensioenregelingen en AOW-rechten. Ook de rechten opgebouwd bij SPPN zijn
hierin opgenomen. Zo kan iedere deelnemer nu duidelijk zien hoe hoog zijn totale
oudedagsvoorziening is, bij welke pensioenuitvoerder het pensioen is opgebouwd en waar hij
terecht kan voor meer informatie.

Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, actuarieel rapport, statuten en reglementen opvragen. In
de tweede helft van 2016 zal het pensioenfonds over een eigen website beschikken waarop deze
stukken gepubliceerd zullen worden.
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Financiële paragraaf
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is afhankelijk van de ontwikkeling van het vermogen van het
pensioenfonds en de ontwikkeling van de technische voorziening.
Het pensioenvermogen van het fonds is praktisch gelijk gebleven: 225,5 miljoen ultimo december
2014 en 227,3 miljoen per ultimo 2015. De rente is ultimo 2015, na een aanvankelijke stijging medio
2015, op het niveau van ultimo 2014 geëindigd, per saldo resulterend in een klein negatief resultaat
op vastrentende waarden. Aandelen gaven een positief beleggingsresultaat.
De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) is gestegen van 196,4 miljoen naar 217,6 miljoen per
ultimo december 2015. Deze voorziening wordt mede bepaald door de rente ontwikkeling. Door de
gedaalde rente is de voorziening gestegen. Daarnaast is te gebruiken UFR rente voor bepaling van
de voorziening gestegen door het vervallen van de driemaandsmiddeling. Tevens heeft een
aanpassing van de UFR rente methodiek van DNB in juli 2015 een extra daling tot gevolg gehad van
4,3% dekkingsgraad.
Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar:
Pensioenvermogen

(x EUR 1.000)

Stand per 31 december 2014

Technische
Voorzieningen
excl. herverzekering

Nominale
Dekkingsgraad %

225.529

196.399

114,8

-1.970

17.328

-10,20%

8.032

7.386

0,10%

Uitkeringen

-3.052

-3.102

0,10%

Overige

-1.291

-405

-0,40%

227.248

217.606

Beleggingsresultaten ( inclusief wijziging RTS)
Premiebijdragen

Stand per 31 december 2015

104,4

Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd:
(x EUR 1.000)
2015
Premieresultaat
Extra storting werkgever
Intrestresultaat ( inclusief wijziging
RTS)
Aanpassing overlevingstafels
Overig

2014

2013

2012

2011

646

669

777

364

1.586

-

-

-

10.000

-

-19.298

5.952

2.626

6.144

-10.432

-

-729

-

-1.483

-

-836

-1.232

875

269

67

-19.488

4.660

4.278

15.294

-8.779
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Het nieuwe financieel toetsing Kader (nFTK) – vereist vermogen
Met de introductie van het nieuwe financieel toetsing kader (nFTK) per 1 januari 2015 is de
beleidsdekkingsgraad bepalend. De beleidsdekkingsgraad is het twaalf maand-voortschrijdend
gemiddelde van de voorgaande maanden.
Indien de beleidsdekkingsgraad daalt onder het vereist vermogen moet een herstelplan worden
opgesteld. Indien in een door DNB voorgeschreven rekenmodel blijkt dat het pensioenfonds binnen
10 jaar een dekkingsgraad heeft boven het vereist eigen vermogen is geen korting noodzakelijk.
Indien dit niet lukt, zal het pensioenfonds een korting moeten bepalen die uitgesmeerd over tien jaar
leidt tot een beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad.
Als gevolg van de aangescherpte buffereisen is onder het nFTK het vereist vermogen gestegen van
109,8% (ultimo 2014) naar 112,4% punt.

Beleidsdekkingsgraad en reële dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is afgelopen jaar gedaald van 117,2% per ultimo 2014 naar
107,3% per ultimo 2015.
De reële dekkingsgraad is 85,9% per ultimo 2015. Dit is de beleidsdekkingsgraad (107,3%) gedeeld
door de indexatiedekkingsgraad (de dekkingsgraad waarbij volledige toeslag verlening mogelijk is).
Deze indexatie dekkingsgraad bedraagt 124,9%.

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is per eind juli 2015 met
111,8% lager dan het vereist vermogen per 30 juni 2015 van 112,4%. Hiermee is fonds in een tekort
situatie gekomen. Het bestuur heeft dit gemeld aan DNB en heeft een herstelplan opgesteld. Dit
herstelplan is goedgekeurd door DNB. De eerst volgende actualisatie van het herstel plan is per
ultimo 2016 en dient voor het einde van het eerste kwartaal 2017 aan DNB gestuurd te worden.
De beleidsdekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is per ultimo 2015
107,3%
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De dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van de jaarrekening) heeft zich de afgelopen jaren als volgt
ontwikkeld:

2015

2014

2013

2012

2011

Nominale dekkingsgraad ultimo

104,4%

114,8%

115,7%

112,8%

103,5%

Beleidsdekkingsgraad ultimo

107,3%

117,2%

-

-

-

2015
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Maand dekkingsgraad

107,8

110,0

107,7

108,9

111,4

111,2

107,3

104,5

104,0

105,8

105,3

104,4

Beleidsdekkingsgraad
(12 maands
voortschrijdend
gemiddelde)

116,3

115,5

114,7

113,7

113,1

112,5

111,8

110,5

109,6

109,0

108,1

107,3

In bovenstaande tabel zijn de gevolgen van de invoering van de nieuwe UFR rente termijn structuur
per 15 juli 2015 door DNB zichtbaar. De rentetermijnstructuur daalde waardoor de verplichtingen van
het pensioenfonds stegen, hetgeen resulteerde in een daling van de maanddekkingsgraad in juli van
111,6% naar 107,3%, een daling van 4,3%.

Verwachtingen ontwikkeling dekkingsgraad
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en van
de ontwikkeling van de aandelen markten. Omdat het pensioenfonds voor 80% belegd in
vastrentende waarden heeft deze categorie een grote invloed.
Het rente risico is afgedekt voor 70% (30% is niet afgedekt). De duratie van de verplichtingen is circa
22,8 jaar. Bij een rente daling van 0,5% zal de dekkingsgraad met circa 3,5% dalen (30% x 0,5% x
duratie 22,8).
Mocht de rente stijgen zal de dekkingsgraad van het pensioenfonds ook stijgen.
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Uitvoeringskosten pensioenbeheer
2015

2014

-75

-175

-225

-180

Accountantskosten

-49

-43

Certificerend actuaris

-21

-17

Adviserend actuaris

-339

-250

Overige advisering

-128

-61

-18

-17

-

-

-1

-1

-856

-744

936

766

(x EUR 1.000)
Bestuurskosten
Administratiekosten berekend door derden

Contributies en bijdragen
Dwangsommen en boetes
Overige kosten
Totaal

Kosten in euro per deelnemer

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 per deelnemer EUR 936 (2014: EUR 766).
Het bestuur is in 2015 verder gegaan met de verbeteringen van de processen. Stonden 2013 en 2014
vooral in het teken van de fusie, staan 2014 en 2015 vooral in het teken van het implementeren van
de nieuwe pensioenregeling en in 2015 het uitvoeren van een ALM studie en haalbaarheidstoets.
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Kosten vermogensbeheer

2015

2014

Indirecte kosten vermogensbeheer: fondsen

-22

-68

Transactiekosten vermogensbeheer: fondsen

-141

-

-

-

-345

-259

-

-

-508

-327

233.993

203.505

(x EUR 1.000)

Bewaarloon
Directe kosten vermogensbeheer Pensioenfonds
Transactiekosten Pensioenfonds
Totaal
Gemiddeld belegd vermogen

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 345 duizend. 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 22 duizend. De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op circa
EUR 367 duizend.
Vermogensbeheerkosten in procenten van het gemiddeld belegd vermogen: 0,16%.
Transactiekosten
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 waren gedurende het boekjaar EUR 141 duizend. In 2015 hebben de transactiekosten
betrekking op de wijziging van de vastrentende waarden portefeuille. In 2014 hebben er geen
transacties plaatsgevonden en zijn er derhalve ook geen kosten in rekening gebracht.
Transactiekosten in procenten van het gemiddeld belegd vermogen: 0,06%.
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Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is op basis van de investment beliefs, risicohouding en de ALM studie
vastgesteld. De laatste ALM studie is in 2015 uitgevoerd. In 2015 is het beleid vervolgens getoetst in
een aanvangshaalbaarheidstoets. Uit deze haalbaarheidsstudie volgen ondergrenzen voor het
pensioenresultaat. Op deze wijze heeft het bestuur haar risicohouding en haar beleggingsbeleid
vastgesteld.
De uitkomsten van de strategische studie en het vastleggen van het vermogensbeheermandaat
gebeurt in samenspraak met de externe adviseur van Mercer. De complexiteit van de beleggingen
dient in overeenstemming te zijn met de kennis en governance binnen de organisatie. Het
pensioenfonds streeft naar transparantie in de beleggingen en realiseert zich de gevaren van het
ontbreken hiervan.
Het pensioenfonds belegt per 31 december 2015 in de volgende beleggingscategorieën:

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de gehouden beleggingen zich per 31 december 2015 binnen de
gestelde bandbreedtes bevinden.
Portefeuille mutaties in 2015
In september 2014 heeft de vermogensbeheerder BlackRock aangegeven dat ultimo januari 2015 de
vastrentende Liability Solution Funds (LSF) beleggingsfondsen worden beëindigd. In overleg met
BlackRock en de extern adviseur is besloten het mandaat, conform strategische beleid, in te vullen
met een discretionaire portefeuille. Het strategisch beleid van het pensioenfonds blijft ongewijzigd. Op
29 januari 2015 zijn de onderliggende beleggingen van de drie vastrentende LSF beleggingsfondsen
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(met een gezamenlijke weging van 58%) in-kind overgaan naar de discretionaire portefeuille (in
bovenstaande tabel met BlackRock LDI Mandate aangeduid).
Tactische allocatie vastrentend – aandelen
Het vermogen van het fonds wordt beheerd door de vermogensbeheerder BlackRock.
De vastrentende portefeuille wordt gedomineerd door beleggingen gebaseerd op de karakteristieken
van de verplichtingen.
De aandelenportefeuille is regionaal breed gespreid.
Tactisch beleid binnen de aandelenportefeuille
Het is de vermogensbeheerder van de aandelenportefeuille niet toegestaan tactisch beleid tussen de
aandelenbeleggingsfondsen uit te voeren.
Aandelen
(x EUR 1.000)

Vastrentende
waarden

Derivaten

Totaal

Stand per 31 december 2010

27.754

89.132

-

116.886

Stand per 31 december 2011

26.166

121.112

-

147.278

Stand per 31 december 2012

34.313

135.179

-

169.492

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

Rente afdekking
Het bestuur streeft naar een afdekking van het rente risico voor 70% en hanteert een bandbreedte +/5%. De rente afdekking ultimo tweede, derde en vierde kwartaal was respectievelijk 66%, 63,6% en
64.2%.
Ultimo derde kwartaal 2015 lag de afdekking van het renterisico net buiten de bandbreedte. Het
bestuur heeft in oktober BlackRock een nieuw kasstroomprofiel van de geschatte verplichtingen per
31 december 2015 toegestuurd met het verzoek een voorstel op te stellen om de rente afdekking
terug te brengen naar de normweging van 70%. In deze uitwerking heeft BlackRock getracht conform
mandaat de hoeveelheid rente swaps/derivaten zo laag mogelijk te houden, daarbij rekening houdend
met de maximale wegingen in landen. Ultimo 2015 lag de rente afdekking op 64,2%. Het bestuur
heeft besloten om vanwege beperkte handel (en daarmee impact op de liquiditeit) niet in de tweede
helft van december te herbalanceren, maar opdracht gegeven de herbalancering per 12 januari 2016
uit te voeren. Op deze wijze zijn te hoge transactiekosten voorkomen.
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Valuta-afdekking
Het fonds dekt het valutarisico in de aandelenportefeuille niet af. Dit is een bewuste keuze van het
bestuur met als voornaamste argument dat het afdekken van het US dollar risico de beweeglijkheid
van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen verhoogt.
In de risicoparagraaf is de verdeling ultimo 2015 weergegeven.
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Vanaf 1 januari 2013 geldt een wettelijk verbod op het (laten) uitvoeren van transacties, het
verstrekken van leningen of verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die
betrokken zijn bij de productie, distributie of verkoop van clustermunitie of cruciale onderdelen
daarvan. De handhaving van het verbod heeft plaats vanaf 1 april 2013. Eenmaal per jaar wordt, na
overleg tussen de AFM, brancheorganisaties en marktpartijen, een indicatieve lijst van betrokken
ondernemingen gepubliceerd en aangepast.
De fondsen waarin SPPN belegt, voldoen aan de geldende regels als verwoord in artikel 21.a van het
Besluit Marktmisbruik WFT. In dit artikel staan de bepalingen die in de markt worden betiteld als ‘de
AFM gebodsbepalingen inzake duurzaam beleggen’. Daarnaast voldoet BlackRock aan de vereisten
als gevolg van de huidige sancties tegen Rusland.
Het bestuur heeft van de vermogensbeheerders een schriftelijke bevestiging ontvangen dat aan
bovenstaande wordt voldaan.

Monitoring
Het bestuur ontvangt maandelijks en per kwartaal performancerapportages en waardestaten van de
vermogensbeheerder.
In het vierde kwartaal van 2015 is de rapportage uitgebreid met een Risico Dashboard.
In deze rapportage wordt onder meer gemonitord de procentuele weging van de beleggingen, de
rente afdekking, kredietwaardigheid, securities lending.
Het beleggingsresultaat wordt 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 fonds ten opzichte van de verplichtingen.
Inzicht in de beleggingsportefeuille.
Het bestuur ontvangt naast de maandrapportage ook onderliggende jaarrapporten van de
beleggingsfondsen waarmee het bestuur kan toetsen of het beleid van de beleggingsfondsen niet
gewijzigd is.
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Rendement
In onderstaande tabel is het vermogen weergegeven, met een uitsplitsing naar aandelen en
vastrentende waarden.
Het beleggingsresultaat van de portefeuille kwam uiteindelijk uit op 0,7% negatief, dat is 0,1% lager
dan het gehanteerde benchmarkresultaat.
Rendement
2015

BM
2015

Rendement
2014

BM
2014

Rendement
2013

BM
2013

Rendement
2012

Vastrentende
waarden

-/-3,7

-/-3,7

28,6

28,4

-/-7,1

-/-6,9

6,42

Aandelen

10,8

10,5

13,0

12,7

22,9

22,9

15,98

Totaal

-/-0,7

-/-0,6

25,1

24,9

-/-1,4

-/-0,9

10,3

Categorie

1

1

1

BM
2012

6,06

1

15,45

9,7

1

1

Rendement
2011
4,49

1

-/-5,34

7,4

1

BM
2011

4,67
1

-/-5,74

7,1

1

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 fonds.
Macro-economische ontwikkelingen in 2015
Het jaar 2015 betekende voor de eurozone een licht herstel van de economische groei. Daar waar in
2014 de groei nog 0,7% bedroeg, is deze naar verwachting 1,5% over 2015 (ECB, 2015). Ook de
werkloosheid binnen de eurozone nam iets af gedurende het jaar, van circa 11,6% naar circa 10,8%.
Desalniettemin bevindt de werkloosheid zich nog steeds op historisch hoog niveau.
De Verenigde Staten continueerde in 2015 het herstel met een verwachte economische groei van
2,4% (BEA, 2016). De werkloosheid bleef gedurende het jaar verder dalen en eindigde zelfs onder de
5,3%, het niveau gedefinieerd door de Federal Reserve als “natuurlijk werkloosheidsniveau” (FED,
2016). Tegelijkertijd is gedurende 2015 echter ook de participatiegraad van de Amerikaanse
bevolking afgenomen, wat het relatief lage werkloosheidcijfer weer enigszins nuanceert. Gedurende
2015 lijkt alleen de sterke US dollar de groei van de Amerikaanse economie nog enigszins te
vertragen.
Japan blijft van de ontwikkelde economieën nog het meest achter qua economische groei. De
economie is naar verwachting met 0,6% toegenomen over 2015 (IMF, 2016), dit is hoger dan de groei
in 2014, maar ten opzichte van de ontwikkelde economieën één van de laagste groeicijfers. De
Japanse werkloosheid daarentegen daalt al sinds 2009 en is gedurende 2015 verder afgenomen naar
een niveau van circa 3,3% aan het einde van het jaar. Japan kent traditioneel een lager

1

1

De cijfers van 2012 en eerdere jaren betreffen de cijfers van voormalig Stichting Pensioenfonds Smiths
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1

werkloosheidscijfer dan andere ontwikkelde economieën, mede door een lagere participatiegraad
onder vrouwen en een hoger parttime ratio (Goldman Sachs, 2015).
Binnen de opkomende markten zijn, evenals vorig jaar, grote verschillen waar te nemen in
economische groei. Zo is de Chinese economie naar verwachting met 6,9% gegroeid gedurende
2015, zo’n 0,5% lager dan de groei van 2014. Voor het eerst ging India China voorbij als snelst
groeiende economie, met een verwachte toename van het BNP van circa 7,3%. Daartegenover stond
de negatieve groei van zowel de Russische als de Braziliaanse economie. Beide landen hadden,
onder meer, fors te lijden onder de forse daling van de olieprijs, wat zich vertaalde in een verwachte
groei over 2015 van -3,7% voor de Russische economie en -3,8% voor de Braziliaanse economie
(IMF, 2016).
Monetair beleid in 2015
In 2015 nam de divergentie tussen het monetaire beleid van de Federal Reserve (FED) in de
Verenigde Staten en de Europese Central Bank (ECB) in Europa, verder toe. Zo besloot de ECB om,
nadat het gewenste effect van een verdere verlaging van zowel de financieringsrente als de
depositorente in 2014 uitbleef, in het eerste kwartaal van 2015 over te gaan op Quantitative Easing.
Binnen dit programma wordt maandelijks voor EUR 60 miljard aan staatsobligaties, uitgegeven door
lidstaten van de eurozone, opgekocht. De ECB heeft de intentie uitgesproken dit beleid te continueren
totdat het haar doelstelling, een inflatie van om en nabij de 2%, heeft behaald (ECB, 2016). Aan het
eind van 2015 bedroeg het officiële inflatiecijfer voor de eurozone slechts 0,2%.
Voor de FED betrof 2015 weer het eerste volledige jaar zonder het uitvoeren van steunaankopen,
welke in oktober 2014 volledig waren afgebouwd. Gegeven de sterke daling van de Amerikaanse
werkloosheid werd gedurende het jaar dan ook in toenemende mate gespeculeerd over een
mogelijke rentestijging door de FED. Deze vond uiteindelijk plaats in december 2015, toen de FED
voor het eerst sinds 2006 de rente verhoogde, van 0,25% naar 0,50%.
De Bank of Japan hield gedurende geheel 2015 vast aan haar jaarlijkse opkoopprogramma ter
waarde van ruim EUR 600 miljard. Het beleid heeft echter nog geen substantiële impact op de inflatie
gehad; eind 2015 stond de inflatie op een niveau van circa 0,2%, ver onder de doelstelling van 2%.
De People’s Bank of China, ten slotte, koos ervoor om gedurende 2015 juist een gedeelte van haar
bezittingen te verkopen. Door het verkopen van haar dollar-bezittingen trachtte de bank een verdere
waardedaling van de Chinese munt, tot stand gekomen nadat de volledige koppeling met de
Amerikaanse dollar werd ingeruild voor een koppeling met een mandje van valuta’s, tegen te gaan.
De devaluatie van de Chinese munt leidde in de zomer van 2015 tot een flinke correctie op de
wereldwijde aandelenmarkten.
Aandelen markten en valuta
Met uitzondering van aandelen in opkomende economieën zijn voor euro-beleggers over 2015 per
saldo nog mooie rendementen op aandelenbeleggingen behaald. Echter, deze laten zich voor het
belangrijkste gedeelte verklaren door de depreciatie van de euro ten opzichte van de meeste valuta
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uit ontwikkelde landen. Genoteerd in lokale valuta waren de rendementen van de meeste
aandelenregio’s min of meer gelijk aan 0%.
In het eerste kwartaal van 2015 was een sterke daling van de euro ten opzichte van vrijwel alle valuta
zichtbaar. De daling kan worden gekoppeld aan de toename van speculaties omtrent, en de
uiteindelijk start van, het opkoopprogramma van de ECB. Zo verloor de euro in het eerste kwartaal
circa 11% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen en circa 7% ten opzichte van
het Britse pond.
Doordat het pensioenfonds echter het valuta risico niet heeft afgedekt profiteerde het van de valuta
beweging. De aandelenperformance liet een performance zien van 10,7%
Vastrentende waarden en rente
De sterke daling van de rentes in de eurozone gedurende 2014 werd in het eerste kwartaal van 2015
doorgezet. Het initiatief van de ECB om meer liquiditeit te verschaffen door staatsobligaties op te
kopen heeft hier zeker aan meegeholpen. De daling leidde uiteindelijk tot historisch lage rentes. Zo
bereikte de 10-jaars Duitse rente op 20 april haar laagste niveau ooit, bij een stand van 0,08%.
In het tweede kwartaal werd deze daling echter meer dan goedgemaakt. Zo steeg de Duitse rente in
de twee maanden na het bereiken van haar dieptepunt naar een niveau van 0,98%, een toename van
zo’n 90 basispunten. In het derde kwartaal daalde de rente vervolgens gestaag, om in het vierde
kwartaal niet veel meer te veranderen. Uiteindelijk sloten de rentes het jaar af net boven het niveau
van het begin van het jaar. Zo is gedurende 2015 de Duitse 10-jaars rente per saldo met 9
basispunten gestegen.
De korte rente is na een aanvankelijke stijging uiteindelijk per saldo iets lager geëindigd De rente voor
lange looptijden heeft met circa 0,1% hoger het jaar afgesloten. De verplichtingen zijn door deze
rentewijziging praktisch gelijk gebleven.
De beleggingen in vastrentende waarden voor kortere looptijden lieten een positieve performance
zien, terwijl door de kleine daling van de lange rente de vastrentende waarden in deze categorie een
negatieve performance lieten zien.
De beleggingen worden echter naast de rente beweging (in 2015 gelijk gebleven) ook beïnvloed door
de risico opslag (spread). De risico-opslag is het verschil tussen de rentevergoeding van een obligatie
ten opzichte van een obligatie met een hele hoge rating (AAA, bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties.)
Deze spread is voor staatsobligaties niet wezenlijk veranderd, voor bedrijfsobligaties is deze licht
gestegen. De rentebeweging en de spreadverandering verklaren het licht negatieve resultaat op
vastrentende waarden.
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De marktwaarde-gewogen credit spread van de vastrentende-waardenportefeuille bedraagt ultimo
2015 16 basispunten (0,18%). De spread duration van de vastrentende-waardenportefeuille bedraagt
ultimo 2015 circa 16,5.
De marktwaarde exclusief derivaten van de vastrentende-waardenportefeuille bedraagt ultimo 2015
circa EUR 161 miljoen.
De stijging van deze credit spread heeft een negatieve ontwikkeling gehad op het vermogen. De
hoogte hiervan bedraagt 0,04% x 16,5 jaar x EUR 161 miljoen is circa EUR 1,1 miljoen (dit is een
vereenvoudigde weergave van de feitelijke berekening.).
Berekend op basis van de TV op marktrente ultimo 2015 bedraagt de bijdrage aan de
dekkingsgraadontwikkeling circa -/-0,5%-punt.
Effectiviteit renteafdekking
De effectiviteit van de renteafdekking bedroeg over 2015 205% (2014: 84%) van het renterisico. Deze
effectiviteit is bepaald op basis van de mandaten in de matching portefeuille. De
beleggingscategorieën high yield en emerging market debt zijn hierin niet meegenomen.
De afwijking ten opzichte van de strategische renteafdekking van 70% wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door veranderingen in de treasury-swap spread (verandering in het verschil tussen de
yield op Euro staatsleningen en swap). Daarnaast is gedurende een deel van het jaar de rente
afdekking lager geweest dan de norm door de portefeuille wijziging naar discretionaire waarden.
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Pensioenparagraaf
Deze paragraaf bevat:
 Karakterisering van de pensioenregelingen is overeenkomstig artikel 10 PW.
 Premiebeleid
 Toeslagbeleid
 Actuariële paragraaf
 Risicoparagraaf

Uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers
Met de werkgevers is, vanwege de fusie, per 1 januari 2014 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst
gesloten. In 2015 is deze overeenkomst niet aangepast. In de uitvoeringsovereenkomst, die voor
onbepaalde tijd is aangegaan, 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;
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 actuariële premies en koopsommen voor actieve deelnemers betrekking hebbend
op de verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken in het jaar;
De risicopremie voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico;
Een vergoeding (excasso opslag) voor toekomstige uitvoeringskosten. Deze bedroeg
2,0% van de voorzieningen pensioenverplichtingen. Per 31 december 2015 is deze
opslag verhoogd naar 2,5%;
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een opslag ter voeding van de solvabiliteit van het fonds die zodanig wordt vastgesteld,
dat het wettelijk vereiste pensioenvermogen van het fonds, binnen de hiervoor gestelde
wettelijke termijn wordt bereikt of gehandhaafd. Een opslag die nodig is voor
uitvoeringskosten van het fonds;
Een vergoeding voor gerealiseerde uitvoeringskosten van het fonds.

De premie bevat geen marge voor het financieren van voorwaardelijke toeslagen voor de
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers of partners.
De opslag voor premievrije deelneming wegens arbeidsongeschiktheid bedraagt 5% van de bruto
premie voor het ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen. Jaarlijks zal vanwege de mogelijke
schommelingen in WAO/WIA-instroom worden bezien of deze opslag voldoende is.
Per 1 januari 2015 zijn geen wijzigingen in de opbouw van de kostendekkende premie aangebracht.
De verschuldigde premie voor de Duyvis regeling
De bijdrage die het fonds met betrekking tot de regeling inzake ouderdoms-, nabestaanden- en
wezenpensioen (inclusief premievrijstelling) ontvangt, bedraagt een percentage van de som van de
pensioengevende salarissen. Deze verschuldigde premie wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt de
toets op de kostendekkende premie per 1 januari 2015 met de rentetermijnstructuur van 31 december
2014 uitgevoerd.
De kostendekkende premie wordt betaald door de werkgevers en de deelnemers.
De jaarlijkse bijdrage van Duyvis is per 1 januari 2015 gelijk aan 34,1% van de som van de
pensioengevende salarissen. Hierin zijn de deelnemersbijdragen reeds begrepen.
De deelnemer is jaarlijks de in de CAO opgenomen werknemersbijdrage aan de werkgever
verschuldigd. Deze bijdrage is maximaal 30% van de werkgeversbijdrage.
De verschuldigde premie voor de PepsiCo regeling
De bijdrage die het fonds met betrekking tot de regeling inzake ouderdoms-, nabestaanden- en
wezenpensioen (inclusief premievrijstelling) ontvangt, is 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 2015 met de
rentetermijnstructuur van 31 december 2014 uitgevoerd.
De kostendekkende premie wordt betaald door de werkgevers en de deelnemers. De jaarlijkse
bijdrage van PepsiCo Nederland voor deze regeling is per 1 januari 2015 gelijk aan 33,9% van de
som van de pensioengrondslagen. Hierin zijn de deelnemersbijdragen reeds begrepen.
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Verschuldigde premie per 1 januari 2015
De bijdrage die het fonds met betrekking tot de regeling inzake ouderdoms-, nabestaanden- en
wezenpensioen (inclusief premievrijstelling) ontvangt, is de hiervoor beschreven kostendekkende
premie. Hiermee wordt het beleid wat in de praktijk in voorgaande jaren reeds gehanteerd werd
formeel vastgelegd.
De verschuldigde premie wordt jaarlijks vastgesteld en betaald door de werkgevers en de
deelnemers.
Wijzigingen per 31 december 2015
Het bestuur heeft besloten per 2015 op basis van een onderzoek naar de toereikendheid van de
toekomstige kostenopslag de excasso opslag te verhogen van 2,0% naar, 2,5%.Daarnaast is de
wezenopslag verlaagd van 2,5% naar 1,5%.

Toeslagbeleid
Voor de actieve deelnemers van Duyvis Production B.V. geldt een onvoorwaardelijke indexatie op
basis van de loonontwikkeling binnen Duyvis Production B.V. De koopsom voor deze
toeslagverlening maakt deel uit van de kostendekkende premie voor de onvoorwaardelijke
aanspraken. Deze toeslag wordt dus uit de premie gefinancierd.
Voor actieve deelnemers van PepsiCo geldt jaarlijks per 1 januari een onvoorwaardelijke toeslag
verlening ter grootte van de procentuele toename van het prijsindexcijfer over de maand oktober ten
opzichte van dat over oktober van het jaar daarvoor. Het maximum is 2,5%. De koopsom voor deze
toeslagverlening maakt deel uit van de kostendekkende premie voor de onvoorwaardelijke
aanspraken. Deze toeslag wordt dus uit de premie gefinancierd.
Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van 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. De prijsindex is de afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens 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.
Toegekende toeslag actieven per 1 januari 2015
Actieven PepsiCo: 0,75%
Actieven Duyvis: 2,0%
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Toegekende toeslag inactieven per 1 januari 2015:
De toe te kennen toeslag per 1 januari 2015 is berekend op basis van het geldende toetsing kader
van toepassing tot en met 31 december 2014. Volgens dat kader was de dekkingsgraad 115,2%.
Vanaf een dekkingsgraad van 115% is een toeslag naar rato mogelijk van 50-100%. Hieruit volgt dat
een toeslag mogelijk was van 52% van de prijsindex.
De ontwikkeling van de prijsindex van oktober 2013 tot oktober 2014 bedroeg 0,75%
Deze 52% en de prijsindexontwikkeling van 0,75% resulteert in een toeslag van 0,39%.
Het bestuur heeft bovenstaande getoetst aan het toeslag beleid geldend vanaf 1 januari 2015 (het
nieuwe financieel toetsing kader nFTK). Bepalend hierbij is de beleidsdekkingsgraad.
 Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% mag wettelijk geen indexatie worden
toegezegd.
 Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% is het vermogen boven de 110% beschikbaar
om voor toekomstige jaren indexatie toe te kennen.
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2014 is 117,2%, het beschikbaar vermogen 7,2%
Via de voorgeschreven methodiek wordt berekend hoeveel indexatie kan worden toegekend uit deze
7,2%. Hieruit volgt dat per 31 december 2014 58% van de volledige toeslag kan worden toegekend.
Bij een prijsindex cijfer van 0,75% en een toekenning van 58% volgt volgens het nFTK een indexatie
van 0,43%.
Het bestuur stelt vast dat de 0,39% van het geldende kader past binnen het nFTK.
Het verlenen van de toeslag van 0,39% resulteert gezien de beperkte invloed op de dekkingsgraad
van -0,2% niet in een mogelijk eerder tekort.
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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
1. Premies en koopsommen

2015

2014

AG 2014
2,10%

AG 2014
2,10%
646

669

-19.298

5.952

-370

-

4. Sterfte

137

728

5. Arbeidsongeschiktheid

469

88

6. Risicoherverzekering

-73

-57

-

-

-999

-1.991

-

-729

-19.488

4.660

2. Beleggingsresultaat (inclusief wijziging RTS)
3. Toeslagverlening

7. Kosten
8. Mutaties / diversen
9. Omrekening overlevingstafels
Totaal resultaat

Toegepaste overlevingstafel
Het pensioenfonds hanteert bij de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen de meest
recente overlevingstafels (Prognosetafel AG2014).
De Prognosetafel AG2014 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 fonds is geen dwarsdoorsnede van de gehele bevolking.
Voor stichting pensioenfonds PepsiCo Nederland zijn de leeftijds- en inkomensafhankelijke
correctiefactoren gehandhaafd op basis van de inkomensklasse ‘Hoog’.
De opslag voor excassokosten is per eind 2014 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Dit houdt in dat de
verplichtingen 0,5% hoger worden vastgesteld om te borgen dat toekomstige kosten kunnen worden
gedragen door het pensioenfonds. Door de opslag te verhogen worden de verplichtingen meer
prudent vastgesteld.
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Kostendekkende en feitelijke premie
De kostendekkende en feitelijke premies zijn als volgt bepaald:
(x EUR 1.000)

2015

2014

Kostendekkende premie

8.032

8.587

Feitelijke premie

8.032

8.587

Overlevingstafel

AG 2014

Rente

RTS 31-12-2014
Als % salaris

Als % pensioengrondslag

Bedrag

Inkoop nominale pensioenen

19,7%

29,8%

6.592

Uitvoeringskosten in boekjaar

2,4%

3,6%

794

Solvabiliteitsopslag
(Vereist Eigen Vermogen FTK)

1,9%

2,9%

646

24,0%

36,3%

8.032

(x EUR 1.000)

Totaal

De kostendekkende premie is bepaald op basis van de rentetermijnstructuur per 31 december 2014
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 Vermogen.
De feitelijke premie is gebaseerd op de kostendekkende premie. De premie ligt vast in het
beleidskader van het fonds en is door middel van een ALM-studie en een continuïteitsanalyse
getoetst.
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 fonds.
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Risico’s
Risicomanagement
Bij het bepalen van het beleid en het nemen van belangrijke besluiten maakt het bestuur een
afweging tussen risico, rendement en beheersing van de risico’s Daarbij heeft het bestuur grenzen
(risicobereidheid) gedefinieerd aan de omvang van de risico’s.
Op basis van de ALM studie zijn de grenzen vastgesteld. Het beleid is vastgelegd in de ABTN.
De risicogrenzen zijn in onderstaande tabel aangegeven. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen
in de jaarrekening.
Het risicomanagement is in februari 2016 geheel bijgewerkt.

Renterisico (S1)
De pensioenaanspraken kunnen worden beschouwd als zijnde een verstrekte langlopende obligatie
waar het fonds op termijn (pensioen)betalingen op doet. De marktwaarde van de
pensioenaanspraken reageert door de langere looptijd daarvan sterker op rente-ontwikkelingen dan
de marktwaarde van de beleggingen. Het renterisico is het risico als gevolg van verschillen tussen de
looptijden van de verplichtingen en van de beleggingen en de verhouding van de vastrentende
portefeuille met de verplichtingen. Voor de waardering van de verplichtingen dient de
rentetermijnstructuur (RTS) gepubliceerd door DNB gehanteerd te worden. Bij de bepaling van deze
RTS houdt DNB rekening met de zogenaamde UFR, Ultimate Forward Rate.
Aangezien beleggingen op marktwaarde worden gewaardeerd en verplichtingen op basis van UFR is
de invloed van de rente verschillend voor de beleggingen en verplichtingen.
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%.
De vermogensbeheerder BlackRock gebruikt voor het afdekken van het renterisico fysieke obligaties
(Euro staatsleningen met een hoge kredietwaardigheid) en interest rate swaps.
Door de matching van de vastrentende portefeuille is het resterende renterisico beperkt. Dit bedraagt
30% van ongeveer 22,8 (duration TV). Dit betekent dat een rentedaling van 1% een daling van
ongeveer 8% van de dekkingsgraad veroorzaakt.
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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).

Risico

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

S1 rente risico

31 december 2015

31 december 2014

63,6 %
Per 12 januari 2016:
70% (Dit is binnen het
mandaat)

56,8%

*

*: 56,8% afgedekt. Deze waarde is lager dan de bandbreedte omdat ultimo 2014 een transitie in voorbereiding was om de LSF
fondsen te beëindigen en om te zetten in een discretionair mandaat.

Markt/prijsrisico’s (S2)
Prijs- en marktrisico 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. Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde komen
waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten naar voren en zijn alle wijzigingen in
marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat.
Het risico wordt genomen om op lange termijn de rendementsdoelstellingen te behalen.

Risico

S2 risico zakelijke waarden
(aandelen)

Risicogrens
Norm% (min%-max%)
BlackRock aandelen
world index fund
10% (7-12,5%)
BlackRock aandelen
EU excl UK
10% (7-12,5%)

31 december 2015

31 december 2014

11,8%

11,8%

11,8%
Binnen bandbreedte

11,8%
Binnen bandbreedte
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Valutarisico (S3)
Het fonds dekt het valutarisico in de aandelenportefeuille niet af. Dit is een bewuste keuze van het
bestuur met als voornaamste argument dat het afdekken van het dollar risico het risico van de
beleggingen ten opzichte van de verplichtingen verhoogd.
In onderstaande een verdeling van de valuta van het pensioenfonds:

Risico

S3 valuta

31 december 2015
Marktwaarde

Valuta

Percentage

EUR

85,7%

194.704

USD

7,0%

15.914

CHF

2,8%

6.426

JPY

1,1%

2.422

GBP

0,9%

1.977

SEK

0,9%

1.954

DKK

0,6%

1.293

CAD

0,4%

818

AUD

0,3%

708

NOK

0,2%

378

Other

0,2%

521

Totaal

100,0%

227.115

Grondstoffen risico (S4)
Het pensioenfonds belegt niet in grondstoffen.
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Kredietrisico (S5)
De onderstaande tabel geeft inzicht in de kredietwaardigheid van de vastrentende waarden in de
portefeuille per rating categorie / per land.
S&P Rating

Percentage

Marktwaarde

AAA

67,34%

€ 107.627

AA

31,89%

A
BBB, lager en geen
rating

Treasury

Percentage

Marktwaarde

Nederland

37,73%

€ 60.287

€ 50.962

Duitsland

24,96%

€ 39.898

0,81%

€ 1.288

Oostenrijk

15,97%

€ 25.526

-0,04%

-€ 61

Finland

4,54%

€ 7.253

Luxemburg

0,10%

€ 163

15,89%

€ 25.399

0,81%

1.291

100%

€ 159.817

Frankrijk
Overig
Totaal

100,0%

€ 159.817

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het tegenpartijrisico.
Op zowel renteswaps als securities lending wordt een onderpand / collateral afgegeven. Indien het
ongerealiseerde resultaat bepaalde niveaus overschrijdt (deze niveaus zijn vooraf contractueel
vastgelegd), wordt een onderpand verkregen of afgegeven.
Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, vooral OTC-derivaten, wordt door het
pensioenfonds uitsluitend gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA en CSA overeenkomsten zijn
afgesloten, zodat posities van het pensioenfonds adequaat worden afgedekt door onderpand.
Risicogrens
Risico

S5 Krediet risico

Er is beleid opgesteld met
betrekking tot de keuze van
tegenpartijen in
derivatencontracten. De
kredietwaardigheid dient minimaal
A- te zijn.

31 december
2015

Er wordt voldaan
aan deze eis

31 december
2014

Er wordt voldaan
aan deze eis
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Actuarieel risico / Verzekeringstechnische risico (S6)
Binnen het verzekeringstechnische risico worden in principe alleen risico’s meegenomen die verband
houden met sterfte. Het omvat 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 AG2014), met fonds specifieke ervaringssterfte. Dit neemt
niet weg dat toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot nog verdere verbetering of tot
verslechtering van de levensduur en dat dientengevolge in de toekomst verdere verhoging of
verlaging van de voorziening pensioenverplichtingen aan de orde kan komen.
Risicogrens
Risico

S6 verzekerings-technisch
risico

Het pensioenfonds hanteert bij de
vaststelling van de voorziening de
meest recente overlevingstafel.

31 december
2015

Prognosetafel
AG2014

31 december
2014

Prognosetafel
AG2014

Het pensioenfonds heeft overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor actieve deelnemers op
stop-lossbasis herverzekerd. Dit contract loopt van 1-1-2013 tot en met 31-12-2017.

Liquiditeitsrisico (S7)
De portefeuillesamenstelling is zodanig dat het liquiditeitsrisico zeer beperkt is. Bijna alle beleggingen
kunnen namelijk op korte termijn liquide gemaakt worden.
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Concentratierisico (S8)
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Als grote post wordt aangemerkt
elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. In onderstaande tabel is een overzicht
weergegeven.

Operationeel risico (S9)
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. Voor deze operationele risico’s geldt wel, dat een
verregaande reductie hiervan onevenredig veel inspanning en kosten met zich mee kan brengen.
Zowel de administrateur als de vermogensbeheerders hebben een document overlegd waaruit blijkt
hoe zij de controle van hun werkzaamheden borgen. De vermogensbeheerders overleggen een
ISAE3402-rapport (type II). Door het overleggen van dit rapport tonen de partijen aan het
pensioenfonds én aan de accountant van het pensioenfonds aan, dat de uitvoering ‘in control’ is. Het
overleggen van het ISAE3402-rapport komt tegemoet aan de Beleidsregel ‘Uitbesteding
Pensioenfondsen’.

Scenario’s en crisisplan
Extreme marktbewegingen of rente bewegingen kunnen een grote impact hebben op de beleggingen
van het fonds en daarmee de dekkingsgraad van het fonds. Dit geldt ook voor een verdere verhoging
van de levensverwachting
Per ultimo 2015 was de totale vermogenspositie van het fonds 227 miljoen. Hiervan is 52,8 miljoen
belegd in aandelen. Bij een daling van de waarde van de aandelen van 20% zal de dekkingsgraad
circa 5% doen dalen. Dit risico is hoog, maar acceptabel vanwege de rendementsverwachting.
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De rente heeft zowel invloed op de verplichtingen als op het vermogen. Bij een daling van de rente
zullen de verplichtingen en beleggenen beide in waarde toenemen. Doordat de rente strategisch voor
70% is afgedekt wordt niet het gehele risico afgedekt. En gehele afdekking van het risico zou de
lange termijn rendements verwachting negatief beïnvloeden. Het resterende renterisico gering
bedraagt 30% van ongeveer 22,8 (duration TV). Dit betekent dat een rentedaling van 1% een daling
van ongeveer 8,2% van de dekkingsgraad veroorzaakt.
Indien de levensverwachting met 1 jaar stijgt, zal de dekkingsgraad met circa 6 % dalen.

Wijzigingen in 2015
Op basis van de wettelijke voorschriften zijn de pensioenreglementen per 1 januari 2015, na akkoord
tussen werkgevers en sociale partners, als volgt aangepast:
 Vanaf 1 januari 2015 kan als gevolg van het wettelijk fiscaal kader nog maximaal 1,875%
(voor een middelloonregeling) pensioen per jaar worden opgebouwd over de
pensioengrondslag. Dat is het salaris minus de franchise. Voor actieve deelnemers aan de
pensioenregeling Duyvis 2014 betekent dit een verlaging van het opbouwpercentage naar
1,875%. (was 2,15%);
 De pensioenregeling PepsiCo is omgezet naar een middelloonregeling, met een wettelijk
maximaal opbouwpercentage van 1,875%;
 In zowel de pensioenregeling Duyvis als PepsiCo is een maximum pensioengevend salaris
van EUR 100.000 ingevoerd.
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Toekomstparagraaf op 2016
Het bestuur zal zich blijven inzetten om de inrichting van het pensioenfonds lean en mean te houden.
Dit houdt in dat het beleggingsbeleid en de risico houding hierop afgestemd blijven.
Het bestuur zal streven naar duidelijke en transparante besluitvorming. Hierin staan de fasen beeld
vorming, oordeelsvorming en besluitvorming centraal. Ten behoeve van de verslaglegging van de
bestuursvergaderingen is afgelopen jaar gestart met een extern notulist. Te nemen acties,
bijvoorbeeld voortvloeiend uit het intern toezicht, zelfevaluatie of jaarwerk worden systematisch
toegevoegd aan de actie lijst.
Het aantal actieve deelnemers zal afnemen als gevolg van het besluit van de sponsor om per 1 juli
2015 nieuwe medewerkers Smiths, die onder de Hay-schaal vallen, op te nemen in een DC-regeling,
welke niet in het pensioenfonds zal worden ondergebracht. De Hay-deelnemers zitten in de
Smiths/PepsiCo regeling en vormen circa 50% van het totaal aantal actieve deelnemers in de
PepsiCo regeling. De verwachting is dat dan na 5 jaar alleen de deelnemers die in de cao-groep van
PepsiCo zitten als actieven in het fonds blijven.
Het bestuur houdt scherp oog op de toekomstbestendigheid van het fonds. Toekomstige verwachting
inzake deelnemer mutaties en voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever zijn
belangrijke elementen in de afweging. Daarnaast houdt het bestuur oog op de mogelijke
kwetsbaarheid van het fonds.
Dekkingsgraad in 2016 en herstelplan
De beleidsdekkingsgraad per eind maart 2016 is 105,7%.
Toeslagen (indexatie) beleid actieve deelnemers
De actieve deelnemers, die deelnemer zijn in de pensioenregelingen Duyvis hebben een
onvoorwaardelijke indexatie, welke wordt gefinancierd uit de premie. De indexatie is gelijk aan de
algemene loonontwikkeling bij de werkgever.
Deze bedroeg per 1 januari 2016 1,5%
De actieve deelnemers, die deelnemer zijn in de pensioenregelingen PepsiCo hebben in de nieuwe
middelloonregeling vanaf 1 januari 2015 een onvoorwaardelijke indexatie, welke wordt gefinancierd
uit de premie. De indexatie is gelijk aan de stijging van de afgeleide prijsindex over de periode
oktober- oktober.
Deze bedroeg per 1 januari 2016 0,41%
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Toeslagen(indexatie) gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
Het bestuur beslist evenwel jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast.
De ontwikkeling van dit prijsindexcijfer van oktober 2014 tot en met oktober 2015 bedraagt 0,63%. Dit
is dan ook de maatstaf, behorende bij een volledige toeslag per 1 januari 2015.
De prijsindex is de afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens van oktober van het
vorige jaar tot het overeenkomstige prijsindexcijfer van oktober van het jaar voorafgaand aan het
voorafgaande jaar.

Utrecht, 23 juni 2016
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Het Bestuur
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VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE
Samenvatting Bevindingen Visitatie 2015

1. Inleiding
Het bestuur van het Fonds heeft VCHolland en daarmee de leden van de VC van VCHolland),
de opdracht gegeven tot de uitvoering van een visitatie in 2015 in het kader van een
driejaarscyclus van visitaties zoals met het Fonds is overeengekomen. De onderhavige
visitatie is de eerste algehele (standaard) jaarlijkse visitatie in de cyclus. In de jaren na 2015
zal sprake zijn van een zogenaamde (beperkte) jaarlijkse visitatie.
De Visitatiecommissie (VC) heeft tot (wettelijke) taak toezicht te houden op (de
totstandkoming van) het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het Fonds.
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 verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.
Het intern toezicht vervult zij taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig
functioneren van het Fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.
De bevindingen van de VC bij de visitatie in 2015 zijn vastgelegd in het visitatierapport
overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de eisen van goed vakmanschap.

2. Oordeel/bevindingen
Het Fonds is eind 2013 ontstaan door een fusie van de pensioenfondsen van Duyvis en
Smiths. De laatste visitatie bij die pensioenfondsen is in 2013 uitgevoerd eveneens door
(leden van) VCHolland. De VC heeft kunnen vaststellen dat het bestuur van het Fonds
zorgvuldig met de eerdere aanbevelingen is omgegaan en dat vrijwel alle aanbevelingen zijn
opgevolgd en afgehandeld.
De jaren 2014 en 2015 is het bestuur druk doende geweest met de implementatie van de
wettelijke ontwikkelingen waaronder de wijzigingen in de Pensioenwet en het nFTK. Het jaar
2015 stond ook in het teken van de uitvoering van een nieuwe ALM-studie. Op basis van de
resultaten daarvan heeft het bestuur haar beleggingsbeleid voor de komende jaren
vastgesteld. Ten opzichte van vorige jaren is er sprake van een iets hoger risicoprofiel, dat
overigens past bij de door het Fonds gehanteerde risicobereidheid.
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Met betrekking tot de governance van het Fonds komt de VC tot het oordeel dat de
bestaande governancestructuur, na de wijzigingen als gevolg van de implementatie van de
Wet versterking bestuur pensioenfondsen, een voldoende aansturing van het Fonds mogelijk
maakt. De oordeelsvorming en besluitvorming van het bestuur heeft op een toereikende en
evenwichtige wijze plaatsgevonden. De advisering van het bestuur vindt plaats middels een
tweetal commissies, de beleggingscommissie en de communicatiecommissie. Het pensioenen vermogensbeheer zijn volledig uitbesteed. Het Fonds beschikt over een beschrijving van
de uitbestede werkzaamheden.
De VC doet daarbij de aanbeveling om een verschillenanalyse te maken tussen het huidige
uitbestedingsplan en de feitelijke situatie met betrekking tot de uitbesteding en waar nodig
actie te ondernemen. Met betrekking tot de Code Pensioenfondsen heeft het bestuur een
checklist opgesteld en nagegaan op welke wijze het Fonds voldoet aan de normen uit de
Code Pensioenfondsen. In grote lijnen voldoet het Fonds aan de voornoemde normen. Waar
nodig wordt door het bestuur nog actie ondernomen. De VC doet de aanbeveling de checklist
jaarlijks te updaten naar aanleiding van de vele ontwikkelingen op pensioengebied.
Het bestuur heeft actie ondernomen om de door de pensioenuitvoerder aangeleverde
informatie en administratie te verbeteren. De VC doet aan het bestuur de aanbeveling het
ingezette verbeteringstraject nauwkeurig te blijven volgen en ook invulling te geven aan een
goede relatie met de pensioenuitvoerder.
Het Fonds maakt veelvuldig gebruik van externe adviseurs. Dat geldt ook voor de actuariële
en pensioentechnische ondersteuning. De VC doet de aanbeveling vanwege het
kostenaspect de huidige externe ondersteuning nog eens kritisch te evalueren. Het bestuur
zal actie ondernemen.
Het bestuur wordt voor beleggingstechnische zaken zowel qua advisering als monitoring
ondersteund door een beleggingscommissie. Vanuit de sponsor is tevens een deskundige
aanwezig als toehoorder. De voorzitter van de beleggingscommissie is tevens de voorzitter
van het bestuur. Alhoewel het bestuur aangeeft tevreden te zijn over de samenwerking doet
de VC een aanbeveling om de combinatiefunctie van de voorzitter nog eens kritisch te
evalueren op voldoende checks en balances en uit oogpunt van een goede governance. De
VC doet tevens de aanbeveling in de “Investment Beliefs” ook met betrekking tot het
beleggingsbeleid de positie van het bestuur en de eindverantwoordelijkheid van het bestuur
op te nemen. De VC heeft in meer algemene zin kunnen vaststellen dat er consistentie is
tussen de geformuleerde missie, visie en strategie, de investment beliefs en de wijze waarop
aan het beleggingsbeleid invulling wordt gegeven.
De certificerend actuaris heeft bij zijn rapportage een aantal aanbevelingen gedaan o.a. met
betrekking tot de vastlegging van de beleggingscyclus als de prudent person regel. De VC
doet de aanbeveling de aanbevelingen van de certificerend actuaris te beoordelen en waar
nodig actie te ondernemen.
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In de afgelopen periode is het bestuur een aantal malen geconfronteerd met foutieve
pensioenuitbetalingen. De VC doet daarbij de aanbeveling een algemene beleidslijn te
formuleren op basis waarvan onverschuldigde betalingen kunnen worden afgehandeld.
De visitatiecommissie heeft met betrekking tot het risicomanagement van het Fonds recent de
wijze van beheersing van de financiële en niet-financiële risico’s alsmede de monitoring
daarvan op een structurele wijze vastgelegd.
Met betrekking tot de concretisering van het risicobeleid doet de VC de aanbeveling om m.b.t.
de door het bestuur gekozen risicohouding de reactie van de sociale partners op te vragen en
de opdrachtaanvaarding van de door het Fonds uit te voeren pensioenregeling apart vast te
leggen.
De VC komt met betrekking tot de deskundigheid/geschiktheid van het bestuur tot het oordeel
dat het bestuur op adequate wijze, rekening houdend met de wet- en regelgeving, invulling
geeft aan het vereiste niveau. Bij het opleidingsbeleid wordt ook het VO betrokken. Toetsing
van de deskundigheid/geschiktheid en de resultaten van de zelfevaluatie van het bestuur
vormen de basis voor het opleidingsbeleid. De VC doet in dit kader nog een aantal
aanbevelingen. Het VO moet op een meer structurele manier worden betrokken bij de
uitvoering van de visitatie en het betrekken van een externe partij bij de zelfevaluatie en een
transparante vastlegging van de resultaten daarvan.
Met betrekking tot het beleggingsbeleid en het beleggingsproces komt de VC tot een positief
oordeel. Op basis van een recente ALM-studie heeft het bestuur het beleggingsbeleid voor de
komende jaren in strategische zin vastgesteld rekening houdend met de gekozen
risicohouding. De VC komt tot het oordeel dat door de gevolgde aanpak de belangen van alle
betrokkenen op evenwichtige wijze zijn behartigd. Met betrekking tot de renteafdekking doet
de VC de aanbeveling de feitelijke renteafdekking periodiek te monitoren inclusief de posities
van de gehanteerde derivaten. De certificerend actuaris heeft met betrekking tot het
beleggingsproces ook een aantal aanbevelingen gedaan o.a. met betrekking tot de prudent
person regel. De VC doet de aanbeveling deze te beoordelen en waar nodig actie te
ondernemen.
In de rapportages van de vermogensbeheerder zou het “look through” principe wat meer tot
uitdrukking kunnen worden gebracht om daarmee het inzicht in de samenstelling van de
beleggingsfondsen te vergroten. Met betrekking tot securities lending doet de VC de
aanbeveling het staande beleid nog eens te evalueren mede in verband met de door het
bestuur gewenste transparantie.
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Het bestuur volgt een degelijk risicomanagement proces. De VC doet nog een aantal
aanbevelingen o.a. met betrekking tot de door het bestuur nog niet volledig vastgelegde
beheersmaatregelen voor het vermogensbeheer en de zekerstelling van de IT-governance.
Met de pensioenuitvoerder dienen duidelijke evaluatiecriteria te worden afgesproken inclusief
een minimum niveau aan geleverde dienstverlening. De dienstverlening dient ook door een
ISAE 3402 type 2 verklaring te worden ondersteund.
De VC kan de mening van het bestuur volgen dat met de (wijze van vaststelling van) de
gekozen risicohouding wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Het bestuur besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met de deelnemers en
pensioengerechtigden. Het bestuur maakt daarbij op ruime wijze gebruik van beschikbare
communicatiemiddelen. De communicatie is van een adequaat niveau. De VC komt tot het
oordeel dat de communicatie van het Fonds voldoet aan de wettelijke vereisten. De VC heeft
nog een aantal aanbevelingen. Het VO dient op een meer structurele manier betrokken te
worden bij de uitvoering van de visitatie. Het bestuur moet streven naar een dynamische en
brede invulling van de website in oprichting. Daarbij kunnen ook de resultaten van de
haalbaarheidstoets ten behoeve van de deelnemers en pensioengerechtigden worden
betrokken.

Februari 2016
Henk Hanneman

Jacques Nieuwenhuizen

John Ruben
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REACTIE VAN HET BESTUUR OP HET VERSLAG
VAN DE VISITATIECOMMISSIE
Het bestuur heeft de samenwerking met het intern toezicht is zeer constructief ervaren.
Het bestuur heeft maatregelen genomen om beter over de werkzaamheden die uitgevoerd worden
door de administrateur geïnformeerd te zijn. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat op consequente
wijze wordt omgegaan met eventueel geconstateerde verschillen in pensioenuitkeringen en wordt in
algemene zin de samenwerking tussen administrateur en bestuur verstevigd. Hiervoor is eind 2015
gestart met een maandelijks administratief overleg waarbij een delegatie van het bestuur en een
delegatie van de administrateur aanwezig is.
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VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
Het VerantwoordingsOrgaan (VO) vertegenwoordigt alle belanghebbenden van het fonds;
werknemers, werkgever en Pensioengerechtigden.
Uitgangspunt in het handelen van ieder individueel lid van het VO en het VO als geheel is dat hij/het
handelt in het belang van alle belanghebbenden van het fonds.
Het VO bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert.
Het VO bewaakt eveneens de evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende
belanghebbenden door het bestuur.
Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het door het Bestuur gevoerde
beleid en de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. Door een heldere scheiding aan
te brengen tussen bestuur, intern toezicht (door o.a. een visitatiecommissie) en ‘verantwoording’
wordt bijgedragen aan de kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid van het fondsbestuur.
Tevens geeft het VO een algemeen oordeel over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar
en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
In het beleid inzake beloningen, vorm en inrichting van het interne toezicht, is geen wijziging
opgetreden. In 2015 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot het VO; dhr. W. Kuzee namens de
werknemers en dhr. H. Kolk eveneens namens de werknemers.
Dhr V. den Engelsman heeft zijn rol namens werknemers in het VO beëindigd. Hij wordt bedankt voor
zijn inspanningen in de afgelopen 4 jaar om het belang van de werknemers in het VO te behartigen.
Teneinde de VO-taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is in 2015 wederom besloten dat de
leden van het VO alle vergaderingen van het Pensioenfondsbestuur kunnen bijwonen. Deze
permanente aanwezigheid heeft het VO de gelegenheid geboden om de besluitvorming door het
Pensioenfondsbestuur nauwkeurig te kunnen volgen en toetsen.
Naar de toekomst toe ziet het VO dat het van belang is om te komen tot een betere structuur.
Het VO wil volgens vast schema enige malen per jaar overleg voeren onder leiding van een te
benoemen voorzitter (uit eigen gelederen). Dit overleg dient om adequaat om te kunnen gaan met
adviesaanvragen, bezoek bestuursvergaderingen en voorbereiding voor overleg met het Bestuur.
Een punt van zorg voor het VO is de bezetting van het VO en de frequente ledenwisselingen.
Om voldoende afspiegeling van vertegenwoordigden te behouden is continuïteit in deelname in het
VO van groot belang. Het VO beraad zich op verbeteringen om tijdige opvolging en continuïteit
binnen het VO te garanderen.

Informatie
Naast de door het Bestuur verstrekte mondelinge informatie, is het Verantwoordingsorgaan tijdig
voorzien van relevante schriftelijke informatie. Het Verantwoordingsorgaan is daarmee in staat
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gesteld tot het geven van haar oordeel. In het kader van haar taakuitoefening heeft het
Verantwoordingsorgaan kennis genomen van de volgende stukken;
 De notulen van alle bestuursvergaderingen;
 Het concept jaarverslag 2015;
 Concept Actuarieel Rapport 2015 (inclusief bijlagen);
 Rapport bevindingen Visitatie Commissie;
 Kopieën van alle relevante correspondentie;
 Informatie inzake besprekingen met het bestuur van de onderneming;
 Communicatie met deelnemers.

Observaties
De afgelopen jaren hebben grote veranderingen getoond op gebied van regelgeving, maar ook op
gebieden van structuur van het Pensioenfonds en de samenwerking met externe partijen.

Fusie Stichtingen voor Pensioenfonds Smiths en Duyvis
Op 23 december 2013 zijn de Stichting Pensioenfonds Smiths en Stichting Pensioenfonds Duyvis
samengevoegd tot Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.

Beheerskosten per deelnemer van het Fonds
Het VO constateert dat de integratie van 2 Stichtingen in Stichting Pensioenfonds PepsiCo
schaalvoordelen biedt met betrekking tot beheerskosten per deelnemer. Door de complexiteit van de
integratie en de moeizame overgang naar de nieuwe uitvoerder Xerox Services wordt het
kostenvoordeel in resultaten over 2015 nog niet weerspiegeld. Dit is niet verontrustend aangezien de
integratie, de oprichting en wijzigingen ten aanzien van beheer aanloopkosten veroorzaken. Het VO
zal in 2016 de vinger aan de pols houden om te bewerkstelligen dat de kosten per deelnemer zullen
dalen.
Een tweede constatering van het VO is dat het aantal actieve deelnemers zal afnemen als gevolg van
het besluit van de sponsor om per 1 juli 2015 nieuwe medewerkers Smiths die onder de Hay-schaal
vallen zullen worden opgenomen in een DC-regeling. Er zullen geen nieuwe HAY-schaal
medewerkers toetreden tot het pensioenfonds, wat uiteindelijk zal resulteren in een vermindering van
actieve deelnemers. Dit zal een extra uitdaging bieden aan bestuur om de kosten per medewerker op
benchmark-niveau te handhaven.
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Middelloonregeling
Vanaf 2015 is voor de deelnemers in het Pensioenfonds de eindloonregeling omgezet naar een
middelloonregeling met een aangepaste franchise.
Het VO constateert dat de nieuwe regeling is afgekondigd door de sponsor en dat het Bestuur hier
uitvoering aan heeft te geven.

Overgang uitvoering pensioen van ASR naar Xerox Services
Het uitvoerend orgaan is van ASR overgegaan naar Xerox Services doordat door ASR deze vorm van
dienstverlening is gestaakt. De overgang is niet zonder slag of stoot verlopen maar in 2015 zijn de
meeste ‘open punten’ in overleg door bestuur met actuaris en Xerox naar tevredenheid beslecht.
Het VO constateert dat het bestuur altijd open en transparant heeft gecommuniceerd omtrent hiaten
en geschillen bij en met de uitvoeringspartner. De uitvoeringspartner is altijd aangesproken op
gebreken en onduidelijkheden. Door de discussie zuiver te houden en het Xerox Services
maandelijks verantwoording te laten afleggen over vorderingen en verbeteringen is aantoonbare
vooruitgang geboekt. Het VO verwacht dat in 2016 de laatste plooien zullen worden gladgestreken
om een adequate dienstverlening te krijgen tegen de juiste prijs. Het bestuur is alertheid geboden.

nFTK DNB Toetsingskader
Tegelijkertijd zijn de voorwaarden die aan Pensioenfondsen worden gesteld, Nieuw Financieel
Toetsingskader (nFTK), door DNB aangepast onder een strenger regime.
Het VO constateert dat het bestuur het NfTK heeft omarmd. Richtlijnen worden maximaal nagevolgd .

Opheffing investeringsfondsen Black Rock Investment Management
Ltd.
Black Rock Investment Management Ltd, waar het Pensioenfonds haar beleggingen onderbrengt,
had aangegeven dat ultimo januari 2015 de vastrentende Liability Solution Funds (LSF)
beleggingsfondsen zouden worden beëindigd.
In overleg met Black Rock en de extern adviseur is besloten het mandaat, conform strategische
beleid, in te vullen met een discretionaire portefeuille. Het strategisch beleid van het pensioenfonds
blijft ongewijzigd. Op 29 januari 2015 zijn de onderliggende beleggingen van de drie vastrentende
LSF beleggingsfondsen (met een gezamenlijke weging van 58%) in-kind overgaan naar de
discretionaire portefeuille.
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Het VO constateert dat de overgang naar discretionaire portefeuille in goed overleg door
bestuursleden, Mercer en Beleggingscommissieleden tot stand is gekomen. Hierbij zijn belangen en
risico’s voor deelnemers uitgebreid geanalyseerd.
Het bestuur heeft naast bovengenoemde portefeuile, de vastrentende waarden op adequate wijze
afgedekt tegen renteschommelingen. Deze afdekking is altijd gedaan met het oog op risicomijding.

Mutaties in bestuur Pensioenfonds
Tenslotte hebben wij in 2014 en 2015 afscheid moeten nemen van bestuursleden dhr K. Kroesen en
dhr J. Knops waardoor twijfels rezen over continuïteit en deskundigheid van de bestuurders.
Nieuwe bestuurders, mevr S. Schaab (secretaris) en dhr A.J. Wentrup (vertegenwoordiger
gepensioneerden) zijn inmiddels aangesteld en twee aspirant bestuurders zitten op het vinkentouw.
Het VO heeft veelvuldig haar zorgen geuit over de mutaties in het bestuur. Belangrijk in deze is altijd
geweest dat continuïteit zou worden gewaarborgd door de voorzitter dhr R.J.P. Siebesma. Zijn
ervaring in verscheidene pensioenfondsen brengt de nodige kennis van regelgeving en focus op
materie die schier onmogelijk is op te bouwen door de overige bestuursleden. Gedurende 2015 heeft
het VO geconstateerd dat het bestuur op adequate wijze haar taken verricht en dat zij zich op de
juiste momenten laat adviseren door externe adviseurs.
Besluiten zijn immer goed geargumenteerd en gedeeld met het VO.

Visitatiecommissie
In 2015 is door de Visitatie Commissie een algehele visitatie gedaan. De Visitatie Commissie richt
zich niet op een inhoudelijke toetsing van het gevoerde beleid maar geeft – conform wettelijke
taakopdracht – een oordeel over uitgevoerd toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken.
Bevindingen werden op een 7-tal terreinen opgesteld.
 Opvolging aanbevelingen uit algehele visitatie 2013;
 Algemene gang van zaken;
 Governance;
 Deskundigheid / geschiktheid;
 Beleggingen;
 Risicobeheer;
 Communicatie.
Op alle terreinen scoorde het pensioenfonds een ruime voldoende. Wel werden aanbevelingen
gedaan om nog transparanter met nog betere verslaggeving te kunnen werken.

65

In aanbevelingen op gebied van Deskundigheid / geschiktheid wordt voorgesteld om op meer
gestructureerde wijze het VO te betrekken bij de uitvoering van de visitatie.
Hier geeft bestuur en VO gaarne gehoor aan.
Het VO constateert dat aanbevelingen uit visitatiebezoek afdoende worden overgenomen en het VO
constateert tevens dat aanbevelingen van de visitatie commissie nu reeds omgezet worden in
aktiepunten.

Conclusies
Alle grote wijzigingen die plaats vonden in het afgelopen jaar in acht genomen concludeert het VO dat
het Bestuur transparant heeft gehandeld op een proactieve manier. Het bestuur heeft haar
beslissingen duidelijk geargumenteerd. Het belang van de deelnemers heeft hierbij immer op de
eerste plaats gestaan.
Het is een intensief jaar geweest voor het Bestuur om alle wijzigingen genoemd in bovenstaande
observaties te implementeren en in goede banen te leiden. Het VO is positief over de werkwijze van
het bestuur in deze.
De resultaten van het Fonds zijn ondanks de lage rentestanden en de volatiele aandelenmarkt in
vergelijking met andere pensioenfondsen bovengemiddeld goed.
Niettemin is de beleidsdekkingsgraad van het fonds is gedaald van 117,2% per ultimo december
2014 naar 107,3% per ultimo december 2015. Een herstelplan is bij DNB ingediend en door DNB
geaccepteerd.
De totstandkoming van het herstelplan is weloverwogen en goed onderbouwd door bestuur met
inachtneming van adviezen van actuaris en het plan doet gestand aan gedefinieerd (laag) risicoprofiel
van de Fonds.
Het verantwoordingsorgaan spreekt hiermee het volste vertrouwen uit in het bestuur van “SPPN” en
haar continuïteit, en heeft veel waardering voor de manier waarop alle taken zijn uitgevoerd.

Utrecht, 3 juni 2016.
Kees Otte
Han Kolk
Willem Kuzee
Raymond van der Meer

namens Pensioengerechtigden,
namens Werknemers,
namens Werknemers,
namens Werkgever.
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REACTIE VAN HET BESTUUR OP HET VERSLAG
VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
Het VO heeft, ondanks wisseling in haar samenstelling, haar rol als verantwoordingsorgaan goed
kunnen uitvoeren. Onderwerpen die het VO en bestuur bespreken zijn zowel gerelateerd aan de
dagelijkse aansturing van het fonds, de te nemen beslissingen inzake de toekomst en aan de
principes van goed pensioenfonds bestuur, waaronder zorgvuldigheid bij besluitvorming.
Het bestuur waardeert de samenwerking met het VO en ziet dit als belangrijke borging voor goed
bestuur.
Het bestuur zal samen met het VO de huidige samenwerking ook in de toekomst voortzetten. Bij alle
te nemen beslissingen staat het belang van de actieve deelnemers, de slapers en de
pensioengerechtigden van het fonds voorop.

23 juni 2016

Het Bestuur
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Balans per 31 december 2015
(bedragen in duizenden EUR)
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

ACTIVA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Liquide middelen

31-12-2015

(1)
(2)
(3)
(4)

31-12-2014

52.848
159.817
12.219
31

47.176
178.962
3
224.915

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves
Stichtingskapitaal en reserves

226.141

(5)
2.418

(6)

(7)

Technische voorziening voor risico
pensioenfonds

(8)

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

(9)

187
2.418

187

1.255

782

228.588

227.110

9.642

29.130
9.642

29.130

217.606

196.399

1.340

1.581
1.340

1.581

228.588

227.110

69

Staat van baten en lasten over 2015
(bedragen in duizenden EUR)

Baten
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Bijdragen van werkgevers en werknemers
Overige baten

Lasten
Saldo overdrachten van rechten
Herverzekeringen
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
voor rekening pensioenfonds
 Pensioenopbouw
 Toeslagverlening en overige toeslagen
 Rentetoevoeging
 Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
 Wijziging marktrente




2015

2014

(10)
(11)
(12)

-1.970
8.032
5
6.067

45.012
8.587
4
53.603

(13)
(14)
(15)
(16)

95
-22
-3.052
-856

-4.508
-551
-2.977
-744

(8)

Wijziging uit hoofde overdracht van
rechten
Overige mutatie technische voorziening

-7.386
-370
-364

-7.918
-608

3.164
-16.964

3.701
-38.403

713

3.775
-645
-21.207
-513

-40.098
-65

-25.555

-48.943

Saldo van baten en lasten

-19.488

4.660

Bestemming saldo van baten en lasten:
Mutatie solvabiliteitsreserve
Mutatie algemene reserve
Mutatie reserve technische resultaten

7.743
-27.231
-

2.657
2.180
-177

-19.488

4.660

Overige lasten

(17)
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Kasstroomoverzicht over 2015
(bedragen in duizenden EUR)

2015

2014

8.163
41
14
-2.991
-110
-981
-929

8.585
249
-3.000
-4.540
-1.677
-702

3.207

-1.085

Verkopen en aflossingen van beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Aankopen beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer
Saldo overige kasstromen uit hoofde van
beleggingsacitiviteiten

220.041
783
-223.396
-134

-308

-

1

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

-2.706

-307

501

-1.392

785
1.286

2.177
785

501

-1.392

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies
Ontvangen waardeoverdrachten
Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars
Betaalde pensioenuitkeringen
Betaalde waardeoverdrachten
Betaalde premies herverzekering
Betaalde pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Mutatie liquide middelen (netto kasstroom)
Liquide middelen
Saldo liquide middelen 1 januari
Saldo liquide middelen 31 december
Mutatie liquide middelen

* De stand van de liquide middelen ultimo van het jaar betreft het saldo van de stand van de liquide op de
betaalrekening van het fonds (1.255), op de balans gepresenteerd onder de vorderingen en overlopende activa en het
saldo van de beleggingsrekeningen van het fonds (31), op de balans gepresenteerd onder de beleggingen voor risico
van het pensioenfonds.
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Toelichting
1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
1.1 Inleiding
Het doel van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland, statutair gevestigd te Utrecht (hierna
‘het 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
pensioenregeling van PepsiCo Nederland B.V., de onder PepsiCo Nederland B.V. vallende
ondernemingen, en Duyvis Production B.V.

1.2 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 23 juni 2016 de jaarrekening vastgesteld.
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.
De jaarrekening is opgesteld na bestemming van het saldo van baten en lasten. De
jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

1.3 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.
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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.
In 2015 hebben zich de volgende 2 schattingswijzigingen voorgedaan, welke beide betrekking
hebben op de bepaling van de waarde van de voorziening pensioenverplichting:



Wijziging Rentetermijnstructuur van 3-maands middeling naar actuele Rentetermijnstructuur;



Wijziging van hanteren vaste Ultimate Forward Rate (UFR) naar UFR welke is gebaseerd op
een voortschrijdend 10-jaarsgemiddelde van de 20-jaars forward rente.

De overgang naar de actuele rentetermijnstructuur heeft een verlagend effect gehad op de
voorziening van EUR 10.848 duizend.
De overgang naar de UFR welke is gebaseerd op een voortschrijdend 10-jaarsgemiddelde van
de 20-jaars forward rente heeft een verlagend effect gehad op de voorziening van EUR 8.191
duizend.

1.4 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.

1.5 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.

1.6 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.
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Ultimo jaar zijn de volgende valutakoersen gehanteerd:
31 december 2015

31 december 2014

USD

0,92069

0,82646

GBP

1,35678

1,28874

CHF

0,91950

0,83169

DKK

0,13400

0,13430

JPY

0,00765

0,00689

NOK

0,10401

0,11024

SEK

0,10919

0,10557

1.7 Beleggingen
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.
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).
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.
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Classificatie beleggingsfondsen
Indien er sprake is van beleggingen in beleggingsfondsen worden deze beleggingsfondsen
geclassificeerd onder de rubriek waarin beoogd wordt te beleggen.

1.8 Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de
nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van de verwachte
oninbaarheid.

1.9 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas en banktegoeden. Liquide middelen uit
hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.

1.10 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.

1.11 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 technische voorziening voor risico van het pensioenfonds, overige technische
voorzieningen en de solvabiliteitsreserve, volgens de van toepassing zijnde
waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

1.12 Voorziening pensioenverplichtingen
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. Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe door DNB voorgeschreven Ultimate
Forwarde Rate (UFR) gehanteerd. De mogelijkheid om de zogenaamde driemaandsmiddeling
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van de rente toe te passen, is vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Het financiële effect van
de nieuwe UFR wordt toegelicht onder 1.3 schatting en veronderstellingen.
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.
De technische voorziening wordt vastgesteld op basis van de volgende grondslagen:
• Levensverwachtingen conform de Prognosetafel AG2014, in combinatie met de op de
inkomenscategorie “Hoog” gebaseerde correctiefactoren (Mercer-model 2012). Het
startjaar voor het vaststellen van de technische voorziening per 31 december 2015 is
2016.
• Gehuwdheidsfrequenties (van toepassing bij de berekening van de TV voor uitgesteld
nabestaandenpensioen voor actieve deelnemers en slapers). Frequentie één op leeftijd
65 en voor de leeftijden tot 67 de gehuwdheidsfrequenties, verhoogd met 7%, volgens
de AG-tafels met als waarnemingsperiode 1985-1990.
• Leeftijdsverschil man – vrouw: 3 jaar.
• Rekenrente, door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per einde boekjaar.
• Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen, 2,5% van de TV voor het uitgestelde
partnerpensioen voor actieve, arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers en is per 31
december 2015 verlaagd naar 1,5%.
• Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten. De contante
waarde van de vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de TV.
• Opslag voor excassokosten, 2,0% van de netto TV en is per 31 december 2015
verhoogd naar 2,5%.
• Opslag voor uitbetaling, 0,5 % van de netto TV. Deze is per 31 december 2014 komen te
vervallen.
• Uitlooprisico. De over de afgelopen twee jaren verschuldigde premies ten behoeve
arbeidsongeschiktheidsgerelateerde dekkingen zijn opgerent met de rekenrente
(onderdeel van de voorziening).
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•

•

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.

1.13 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.

2. Grondslagen voor bepaling resultaat
2.1 Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 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.
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2.2 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.

3. 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

2015

2014

47.176

41.769

624

-

-

-

5.048

5.407

52.848

47.176

Verkopen/aflossingen
Herwaardering- en verkoopresultaat
Stand einde boekjaar

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 BlackRock Index Europe Ex UK ( 12% van de totale portefeuille ultimo 2015) en
BlackRock Developed World index ( 12% van de totale portefeuille ultimo 2015). 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)
Europa
Noord Amerika

Ultimo 2015
61,8%

Ultimo 2014
61,9%

31,3%

31,7%

6,9%

6,4%

Overig

-

-

Totaal

100%

100%

Azië, Oceanië en overige

2. Vastrentende waarden

2015

2014

Stand begin boekjaar

178.962

139.099

Transfer*

-44.468

-

Aankopen

221.642

-

-192.302

-

-4.017

39.863

159.817

178.962

Verkopen/aflossingen
Herwaardering- en verkoopresultaat
Stand einde boekjaar
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* In september 2014 heeft de vermogensbeheerder BlackRock aangegeven dat ultimo januari 2015
de vastrentende Liability Solution Funds (LSF) beleggingsfondsen zouden worden beëindigd. Er is
vervolgens besloten het mandaat, conform het strategische beleid, in te vullen met een discretionaire
portefeuille. Op 29 januari 2015 zijn de onderliggende beleggingen van de drie vastrentende LSF
beleggingsfondsen (met een gezamenlijke weging van 58%) overgaan naar de discretionaire
portefeuille.
De vastrentende portefeuille bestaat uit één index beleggingsfonds, te weten BlackRock Ultra High
Quality Government Bond Index Fund (EUR 45.169 duizend ultimo 2015). De waardering van de
beleggingen wordt dagelijks bepaald op basis van de onderliggende beursgenoteerde waarden.
Daarnaast is er voor EUR 114.648 duizend (2014: nihil) rechtstreeks belegd in obligaties.
De modified duration van de vastrentende portefeuille ultimo 2015 is 20,3 jaar. De gewogen
gemiddelde rente bedraagt 1,20%.
Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende waardenportefeuille
kan het volgende overzicht worden gegeven:
Credit rating
AAA
AA
A
BBB, lager en geen rating
Totaal

Ultimo
2015
67,3%
31,9%
0,8%
100%

Ultimo
2014
49,2%
28,0%
15,4%
7,4%
100%

NB. De LSF-fondsen zijn in dit overzicht voor 2014 ingedeeld aan de hand van de Credit Breakdown
van het LSF-Euro Cash Fund, omdat de LSF-fondsen formeel gezien geen rating hebben (bestaan
enkel uit cash en swaps).
De vastrentende waardenportefeuille kan als volgt naar regio’s worden onderverdeeld:
Vastrentende waarden (regio)
Europa

Ultimo 2015
99,2%

Ultimo 2014
100%

Noord Amerika

-

-

Azië, Oceanië

-

-

Overig

0,8%

-

Totaal

100%

100%
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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:
(bedragen in duizenden EUR)

Per 31 december 2015
Aandelen
Vastrentende waarden

Niveau 1

Niveau 2

52.848

-

-

52.848

159.817

-

-

159.817

-

12.219

-

12.219

212.665

12.219

-

224.884

Derivaten (inclusief schuldpositie)

Per 31 december 2014
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten (inclusief schuldpositie)

Niveau 3

Totaal

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

47.176

-

-

47.176

178.962

-

-

178.962

-

-

-

-

226.138

-

-

226.138
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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 hoofdzakelijk om marktrisico’s af te dekken. Een van de belangrijkste
risico’s voortvloeiend uit het gebruik van derivaten is het tegenpartijrisico. Dit is het risico dat
tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met tegenpartijen die voldoen aan een
minimum kredietwaardigheid. De partijen waarmee de vermogensbeheerder derivaten mag afsluiten,
zijn bij naam genoemd in de overeenkomst met de beheerder. Ook worden contracten zo veel
mogelijk afgesloten op basis van standaardvoorwaarden, zodat posities van het fonds adequaat
worden afgedekt door verkregen onderpanden en zekerheden. Onderstaande tabel geeft een
samenvatting van de derivatenposities op 31 december 2015.
(bedragen in duizenden EUR)

2015
Type contract
Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Vastgoedderivaten
Renteswaps
Swaptions
Kredietderivaten
Commodityderivaten
Overige derivaten
Stand per 31 december 2015

Contractomvang

Saldo
Waarde

Positieve
waarde

Negatieve
waarde

40.897

53.116

12.219

-

40.897

53.116

12.219

-

Voor zover de posities individueel een positief saldo hebben, staan derivaten onder de activa
verantwoord. Indien zij een negatief saldo hebben, staan zij verantwoord als passiva onder de
Overige schulden.

4. Liquide middelen
Saldo beleggingsrekening

31-12-2015

31-12-2014

31

3

31

3
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5. Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit herverzekering
Te ontvangen obligatierente
Vordering op werkgever
Overige vorderingen

31-12-2015
51
2.201
166

31-12-2014
14
113
60

2.418

187

31-12-2015
1.255
-

31-12-2014
739
43

1.255

782

De gemiddelde looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.
(bedragen in duizenden EUR)

6. Liquide middelen
Bank ABN Amro
Verzekeringstechnische bankrekening

De middelen beschikbaar op de rekening-courant bij de bank staan volledig ter vrije beschikking van
het fonds.
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Passiva
(bedragen in duizenden EUR)

7. Stichtingskapitaal en reserves
Stand ultimo 2015

EUR

Dekkingsgraad

Aanwezig vermogen

227.248

104,4%

Minimaal vereist vermogen

226.963

104,3%

Vereist vermogen

244.621

112,4%

Verloopoverzicht aanwezig eigen vermogen

16.615

Reserve
technisch
resultaat
177

2.657

Reserve
solvabiliteit
Stand per 1 januari 2014
Bestemming saldo van baten en
lasten 2014
Stand per 1 januari 2015
Bestemming saldo van baten en
lasten 2015
Stand per 31 december 2015

Algemene
Reserve

Totaal

7.678

24.470

-177

2.180

4.660

19.272

-

9.858

29.130

7.743

-

-27.231

-19.488

27.015

-

-17.373

9.642

Per 31 december 2014 heeft de definitieve eindafrekening van de per 31 december 2012 beëindigde
herverzekeringsovereenkomsten tussen de pensioenfondsen Duyvis en Smiths enerzijds en ASR
Levensverzekering N.V. anderzijds plaatsgevonden. De claimreserve is per 31 december 2014
definitief vastgesteld en verwerkt in de rekening-courant verhouding met ASR. De aangehouden
reserve technisch resultaat is derhalve komen te vervallen.
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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.
(bedragen in duizenden EUR)

PER RISICO BENODIGDE BUFFER / VEREIST EIGEN VERMOGEN
Risico
2015
2014
Renterisico
4.495
8.548
Risico zakelijke waarden
14.677
11.249
Valutarisico
5.355
5.237
Commodities risico (grondstoffenrisico)
Kredietrisico
11.749
105
Verzekeringstechnische risico’s
7.745
6.943
Liquiditeitsrisico
Concentratierisico
Operationeel risico
Totaal
44.021
32.082
Af: Diversificatie-effect
-17.006
-12.810
Vereist eigen vermogen ultimo

27.015

19.272

.
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(bedragen in duizenden EUR)

8. Technische voorziening voor risico pensioenfonds
Ontwikkeling van de voorziening pensioenverplichtingen

2015

2014

Beginstand 1/1

196.399

156.301

Eindstand 31/12

217.606

196.399

21.207

40.098

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen

De samenstelling van de totale voorziening pensioenverplichtingen per categorie is als volgt:
31-12-2015

31-12-2014

Actieven en arbeidsongeschikten (+IBNR)

94.023

93.833

Premievrije rechten (‘slapers’)

75.295

55.789

Pensioentrekkenden

48.288

46.777

217.606

196.399

De mutatie in de voorziening pensioenverplichtingen is als volgt uit te splitsen:
2015

2014

7.386

7.918

Toeslagverlening en overige toeslagen

370

-

Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten

364

608

-3.164

-3.701

Wijziging marktrente

16.964

38.403

-

-3.775

-713

645

21.207

40.098

Pensioenopbouw

Wijziging uit hoofde overdracht van rechten
Overige mutatie technische voorziening

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
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 en wordt
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gefinancierd uit het beleggingsrendement. De toeslag bedraagt maximaal de stijging van de
afgeleiden consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS. De pensioenrechten van
pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers zijn in 2015 met 0,39%
geïndexeerd (De pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers zijn per 1 januari 2015 verhoogd).
Er is geen recht op toekomstige toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst
toeslagen worden verleend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening heeft het fonds geen
bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald.
Inhaaltoeslagen
Onder bepaalde omstandigheden kunnen inhaaltoeslagen door het bestuur van het fonds worden
toegekend. Inhaaltoeslagen zijn dat deel van toeslagen waarmee pensioenrechten van
pensioengerechtigden en pensioenrechten van gewezen deelnemers in het verleden niet voor
100% zijn verhoogd. Om inhaaltoeslagen te kunnen toekennen is een hoge dekkingsgraad vereist.
Inhaaltoeslagen zijn daarom op korte termijn niet te verwachten. 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.
Toeslag voor gepensioneerden en
slapers (inactieven)
Jaar 2008 (toeslag per 1 januari 2009)
Jaar 2009 (toeslag per 1 januari 2010)
(voormalig Stichting Pensioenfonds Duyvis)
Jaar 2009 (toeslag per 1 januari 2010)
(voormalig Stichting Pensioenfonds Smiths)
Jaar 2010 (toeslag per 1 januari 2011)
Jaar 2011 (toeslag per 1 januari 2012)
Jaar 2012 (toeslag per 1 januari 2013)
Jaar 2013 (toeslag per 1 januari 2014)
Jaar 2014 (toeslag per 1 januari 2015)
Jaar 2015 (toeslag per 1 januari 2016)

Volledige
toeslag
2,5%

Toegekende
toeslag
0,0%

Verschil

0,4%

0,0%

-0,4%

0,4%

0,2%

-0,2%

1,4%
2,3%
2,0%
0,9%
0,75%
0,41%

0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,39%
0,0%

-1,4%
-2,3%
-2,0%
-0,4%
-0,36%
-0,41%

-2,5%

Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de 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 2015 bedraagt de rente 0,181%. Over het boekjaar
2014 bedroeg de rente 0,379%.
Onttrekking voor uitkeringen en kosten
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.
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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 voorzieningen herrekend door
toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de
rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.
Ultimo 2015 kwam de rentetermijnstructuur ongeveer overeen met een gemiddelde rekenrente van
1,80% (2014: 2,10%).
Wijziging door overdracht van rechten
Dit betreft de mutatie van de voorziening pensioenverplichtingen als gevolg van ontvangen en
uitbetaalde overdrachtswaarden.
Overige mutaties
Hierin is begrepen het sterfteresultaat en het resultaat op invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.
(bedragen in duizenden EUR)

2015

2014

Sterfte

137

728

Arbeidsongeschiktheid

469

88

-

-729

-1.319

558

-713

645

Resultaat op kanssystemen:

Verbetering overlevingskansen*
Mutaties

* De invoering van de AG Prognosetafel 2014 onder toepassing van correctiefactoren op basis van
de inkomensklasse "Hoog" (volgens Mercer model 2012) leidde per 1 januari 2014 tot een
additionele stijging van de TV van 0,5%.
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(bedragen in duizenden EUR)

Kortlopende schulden
9. Overlopende passiva
Verzekeringsmaatschappijen
Rekening courant ASR

31-12-2015

31-12-2014

-

906

-

906

546

376

63

69

Schuld aan op werkgever

454

-

Te betalen waardeoverdrachten

230

230

47

-

1.340

1.581

Crediteuren/ Nog te ontvangen facturen
Loonheffing en premies

Overige schulden

De looptijd van de schulden is korter dan een jaar.
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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 vermogensbeheerders 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 exposure en de modified duration van de vastrentende waarden is lager
dan de exposure en de modified duration 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:
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•

modified duration vastrentende waarden: 20,3 jaar

•

gewogen gemiddelde rente vastrentende waarden: 1,20 %

•

modified duration technische voorziening: 22,8 jaar

•

gewogen gemiddelde rente technische voorziening: 1,56% (marktrente)

Valutarisico
Het totaalbedrag dat buiten de euro wordt belegd bedraagt ultimo jaar 14,3% (2014: 12,1%) van de
beleggingsportefeuille. De belangrijkste valuta daarin is de USD. Ultimo 2015 is er een
dollarexposure van circa EUR 15.914 duizend (2014: EUR 14.000 duizend). Er vindt geen directe
afdekking plaats van het valutarisico.

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.
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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 korte termijn niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen
(solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn.
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 spreiding in de beleggingsportefeuille is weergegeven in de tabel die is opgenomen bij de
toelichting op het prijsrisico.
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.

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.
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Beheersing verplichtingen risico’s
Per 31 december 2012 is de lopende herverzekeringsovereenkomst met ASR Levensverzekering
NV beëindigd. Met ingang van 2013 is gekozen voor een nieuwe administrateur Xerox Services en
zijn de risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid op stop-loss basis herverzekerd bij SRLEV
N.V. (handelsnaam Zwitserleven). De looptijd van deze overeenkomst is 5 jaar. Door middel van
deze nieuwe herverzekeringsovereenkomst zijn negatieve technische resultaten gedurende de
contractperiode door het fonds grotendeels afgedekt. Voor zowel het overlijdensrisico als het
arbeidsongeschiktheidsrisico geldt hierbij een eigen behoud van 150%.
Gezien de looptijd van het contract en de stijgende levensverwachting loopt het fonds een langleven
risico. 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 ALMstudies.
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 Xerox voor een periode van vijf
jaar. De periode loopt tot en met 31 december 2017. De jaarlijks te betalen vergoeding bedraagt
inclusief btw EUR 119.049.
De totale verplichting voor de resterende looptijd bedraagt EUR 238.098 inclusief btw.
Er is één herverzekeringscontract gesloten met SRLEV N.V. (handelsnaam Zwitserleven). Het
betreft een stop-lossverzekering voor het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico. Dit
contract loopt van 1-1-2013 tot en met 31-12-2017.

Verbonden partijen
Identiteit van de 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 zijn gelieerde ondernemingen in Nederland. Er is derhalve een
verbondenheid tussen het fonds en PepsiCo Nederland B.V. Deze verbondenheid komt tot
uitdrukking in de Uitvoeringsovereenkomst tussen beide partijen.
Namens PepsiCo Nederland 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.

Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar punt 15. Er zijn geen leningen
verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op, (voormalige) bestuurders.

Overige transacties met verbonden partijen
Met betrekking tot de financiering van de aanspraken en de uitvoering van de regeling is tussen
het fonds en de sponsoren een uitvoeringsovereenkomst gesloten.
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Toelichting staat van baten en lasten
(bedragen in duizenden EUR)

10. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds

2015


Aandelen



Vastrentende waarden



Derivaten



Liquide middelen



Totaal

Directe
beleggingsopbrengsten

Indirecte
beleggingsopbrengsten

Kosten
toegerekend aan
beleggingen

Totaal

-

5.048

-53

4.995

1.835

-4.017

-259

-2.441

19

-4.510

-33

-4.524

-

-

-

-

1.854

-3.479

-345

-1.970

Directe
beleggingsopbrengsten

Indirecte
beleggingsopbrengsten

Kosten
toegerekend aan
beleggingen

Totaal



2014


Aandelen

1

5.407

-44

5.364



Vastrentende waarden

-

39.863

-215

39.648



Derivaten

-

-

-

-



Liquide middelen

-

-

-

-



Totaal

1

45.270

-259

45.012

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 EUR 22 duizend (2014: EUR 68 duizend).
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn
eveneens onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2015 EUR 141
duizend (2014: nihil).
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(bedragen in duizenden EUR)

11. Premiebijdragen

2015

2014

Werkgeversgedeelte
Werknemersgedeelte

6.301
1.731
8.032

6.737
1.850
8.587

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premies zijn als volgt:
Kostendekkende premie
Feitelijke premie

2015

2014

8.032
8.032

8.587
8.587

De totale bijdrage van werkgever en werknemers voor de werknemers van PepsiCo Nederland B.V.
bedraagt in 2015 33,9% (2014: 32,5%) van de pensioengrondslag. Met ingang van 2015 is de
premie verhoogd van 32,5% naar 33,9%. Dit heeft te maken met de wijziging in de regeling, de
lagere rente, de verhoging van de uitvoeringskosten en de daling in het aantal actieven. De eigen
bijdrage van de werknemers bedraagt 4,35% tot EUR 9.075,68 daarboven 7,65%.
De totale bijdrage van werkgever en werknemers voor de werknemers van Duyvis Production B.V.
bedraagt in 2015 34,1% (2014: 31,3%) van het pensioensalaris. Met ingang van 2015 is de premie
verhoogd van 31,3% naar 34,1%. Dit heeft te maken met de wijziging in de regeling, de lagere rente,
de verhoging van de uitvoeringskosten en de daling in het aantal actieven. De eigen bijdrage van de
werknemers bedraagt maximaal 30% van de bijdrage van de werkgever.
De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:
Onvoorwaardelijke aanspraken
Solvabiliteitsopslag
Opslag uitvoeringskosten

2015

2014

6.592
646
794

7.131
756
700

Totaal

8.032

8.587

12. Overige baten
Interest op waardeoverdrachten
Overig

2015

2014

5
-

3
1

5

4
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(bedragen in duizenden EUR)

13. Saldo overdrachten van rechten

2015

2014

Inkomende waardeoverdrachten

200

244

Uitgaande waardeoverdrachten

-105

-4.752

95

-4.508

Waardeoverdracht betreft de ontvangst van of overdracht aan pensioenfonds of
pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever 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.
In 2014 heeft er collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden naar Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. Bij deze waardeoverdracht is de
overdrachtswaarde bepaald op basis van de grondslagen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor het Beroepsvervoer over de weg, zijnde de TV inclusief dekkingsgraadopslag per 01-09-2014.
Op 29 december 2014 is een voorschot betaald ad EUR 3.336 duizend.
De definitieve afrekening van de overdrachtswaarde op basis van de grondslagen van Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg per 31 december 2014 zal in 2016
plaatsvinden. Onder de post uitgaande waardeoverdrachten is conform in 2014 aanvullend voor
deze definitieve afrekening een bedrag van EUR 230 duizend opgenomen als schatting.
14. Herverzekeringen
Premies herverzekering
Uitkeringen herverzekering
Resultatendeling

15. Pensioenuitkeringen
Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen

2015

2014

-73
51
-22

-58
-493
-551

2015

2014

-2.543
-481
-7
-21
-3.052

-2.480
-479
-7
-11
-2.977
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(bedragen in duizenden EUR)

16. Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

2015

2014

Bestuurskosten
Administratiekosten berekend door derden
Accountantskosten
Certificerend actuaris
Adviserend actuaris
Overige advisering
Contributies en bijdragen
Dwangsommen en boetes
Overige kosten

-75
-225
-49
-21
-339
-128
-18
-1
-856

-175
-180
-43
-17
-250
-61
-17
-1
-744

17. Overige lasten

2015

2014

Interest op waardeoverdrachten
Lasten uit herverzekering
Correctie kostendekkende premie 2008 t/m 2015

-3
-3
-507
-513

-15
-50
-65

Betreft een correctie van de kostendekkende premie voor de jaren 2008 tot en met 2015 voor één
deelnemer die ten onrechte nog als actieve deelnemer was opgenomen.

Honoraria accountant
De door KPMG Accountants N.V. in rekening gebrachte kostenvergoedingen hebben geheel
betrekking op honoraria voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten.

2015

2014

49

43

Andere controleopdrachten

-

-

Fiscale adviesdiensten

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

49

43

Onderzoek van de jaarrekening
en verslagstaten

Totaal
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Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de leden van het bestuur, inclusief bestuurscommissies en overige gremia,
bedraagt:
2015
Honoraria

2014

Voorzitter

66

Vacatievergoeding
-

Overige bestuursleden

9

-

78

-

Externe adviseurs

-

-

-

-

Beleggingscommissie

-

-

-

-

Verantwoordingsorgaan

-

-

-

-

Intern toezicht

-

-

-

-

75

-

147

-

Totaal

Honoraria
69

Vacatievergoeding
-

Het bestuurslid namens de werkgever die niet meer in dienst was bij de werkgever en per 31 maart
2015 is afgetreden als bestuurslid heeft in 2015 een vergoeding ontvangen voor zijn
werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2015.
Belastingen

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

Utrecht, 23 juni 2016
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland
Het Bestuur
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OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling jaarrekening
Bestemming van saldo van
baten en lasten volgens de statuten
Bestemming van saldo van baten en lasten
Gebeurtenissen na balansdatum
Actuariële verklaring
Controleverklaring
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OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft de jaarrekening 2015
vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2016.

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.

Bestemming van saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is geheel ten laste van de reserves gebracht.
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Actuariële verklaring
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland te Utrecht is aan Mercer (Nederland) B.V. de
opdracht verleend tot het afgeven van een Actuariële Verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over
het boekjaar 2015.

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds PepsiCo, zoals vereist
conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het
pensioenfonds. Omdat Mercer (Nederland) B.V. beschikt over een door de toezichthouder
goedgekeurde gedragscode, is het toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen aangesloten
bij Mercer (Nederland) B.V. wel andere werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de 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 0,2% van de technische voorzieningen (ofwel € 0,4 mln.).
Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven 0,02% van de
technische voorzieningen (ofwel € 0,04 mln.) te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de
uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.
Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole
onderzochte basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn
bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de
basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn.

102

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven
in artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van
de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als
uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:
 de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen
vermogen toereikend zijn vastgesteld;
 de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
 het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.
Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb
ik mij gebaseerd op de tot en met de balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment
aanwezige middelen en is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het
Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een
deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en
uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het
pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar niet lager
dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen
126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132 lid 1 in verband met het
tekort.
Het pensioenfonds is bij de vaststelling van de kostendekkende premie voor boekjaar 2015 uitgegaan
van de in 2014 geldende wet- en regelgeving.
Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde (aanvangs)haalbaarheidtoets in 2015 concludeer ik
dat er sprake is van de verwachting dat het pensioenresultaat ca. 92% bedraagt. Echter, op basis van
de beleidsdekkingsgraad op de balansdatum en de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad zal
het pensioenfonds naar verwachting op de korte termijn niet in staat zijn om (een volledige) uitvoering
aan het toeslagbeleid te kunnen geven.
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De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij
het Vereist Eigen Vermogen, doch ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het Minimaal Vereist
Eigen Vermogen.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting 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 niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager
is dan het Vereist Eigen Vermogen.
Amstelveen, 23 juni 2016

Drs. J.E.J. Vink AAG
Mercer (Nederland) B.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Verklaring over de jaarrekening 2015
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland per 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW).

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening over 2015 van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (de Stichting)
te Utrecht gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2015;
2. de staat van baten en lasten over 2015; en
3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke 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 Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

105

Samenvatting

Goedkeurende controleverklaring

Materialiteit
Materialiteit van EUR 1,1 miljoen, 0,5% van het pensioenvermogen

Kernpunten
 Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen
Schattingsonzekerheid in de waardering van de technische
voorzieningen

Materialiteit
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.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op EUR 1,1 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het
pensioenvermogen per 31 december 2015 (0,5%). Wij beschouwen het pensioenvermogen als de
meest geschikte benchmark, omdat het pensioenvermogen een bepalende factor is in de berekening
van de beleidsdekkingsgraad 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 de EUR 56.000 aan hen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve redenen relevant zijn.
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Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland heeft het beheer en de administratie van de beleggingen
uitbesteed aan Blackrock Inc. De pensioenadministratie is uitbesteed aan ACS HR Solutions
Nederland B.V. De jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en
beleggingsopbrengsten die is verstrekt door Blackrock Inc. en informatie over de technische
voorzieningen, premiebijdragen, pensioenuitkeringen en overige financiële posten die is verstrekt
door ACS HR Solutions Nederland 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 die
andere onafhankelijke accountants uitvoeren op de voor de Stichting relevante interne
beheersingsmaatregelen van Blackrock Inc. en ACS HR Solutions Nederland B.V. in de specifiek
daarvoor opgestelde (ISAE 3402/ COS 3000-type II) rapportages.
Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne
beheersingsmaatregelen en het bespreken van de beheersomgeving bij de dienstverlener met
vertegenwoordigers van de dienstverlener. Op basis daarvan evalueren wij, en bespreken wij met de
andere onafhankelijke accountant, de in de ISAE 3402/ COS 3000-rapportages beschreven interne
beheersingsmaatregelen, verrichte werkzaamheden ter toetsing van de effectieve werking gedurende
2015 en de uitkomsten daarvan. Ook beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit
van de uitbesteding aan Blackrock Inc. en ACS HR Solutions Nederland B.V.
Wij hebben eigen gegevensgerichte analyses uitgevoerd waarbij wij de uitkomsten van directe
beleggingsopbrengsten, premiebijdragen en uitkeringen hebben getoetst op basis van verwachtingen
die wij zelf hiervoor hebben ontwikkeld. Wij hebben met deelwaarnemingen beleggingen,
beleggingsstromen, mutaties in de pensioenadministratie, premiebijdragen en uitkeringen met
brondocumentatie bij de dienstverlener onderzocht.
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) deelnemergevens en aanspraken die
resulteren in (wijzigingen in) de technische voorzieningen, premiebijdragen en uitkeringen verkregen.
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De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het
meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle
hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is
besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader
van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen

Omschrijving
De beleggingen zijn een significante post op de balans van de Stichting en worden gewaardeerd op
marktwaarde. Uit pagina 81 in de toelichting op de jaarrekening blijkt dat voor EUR 57 miljoen (26%) van de
beleggingen van de Stichting de waardering gebaseerd is op waarderingsmodellen waarin gebruik is gemaakt
van waarneembare marktdata. Het bepalen van de marktwaarde voor deze beleggingen is complex(er) en bevat
subjectieve schattingselementen.
Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming van het bestuur, waarbij gebruik wordt
gemaakt van modellen. Gezien de invloed hiervan op de waardering van de beleggingen, het saldo van baten en
lasten, het eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormde de waardering van beleggingen met behulp van
schattingen een kernpunt in onze controle.
In de toelichting op pagina 74 tot en met 75 geeft de Stichting de gehanteerde waarderingsgrondslagen weer. In
noot 1 tot en met 3 zijn de gehanteerde waarderingsmethoden en belangrijke veronderstellingen voor waardering
van de beleggingen uiteengezet, inclusief onzekerheden

Onze aanpak
Het evalueren van de waarderingsgrondslagen en vaststellen van de juistheid en toereikendheid van
de toelichtingen vormde onderdeel van onze werkzaamheden.
Voor individueel significante beleggingen, waarvoor de waardering tot stand komt met behulp van schattingen,
maken wij gebruik van de beheersmaatregelen die zijn ingericht bij de vermogensbeheerder en die onderdeel zijn
van de ISAE 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 beoordeling 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 waarderingsmodellen waarin gebruik is
gemaakt van waarneembare marktdata onderzocht.
De waardering van beleggingen gebaseerd op waarderingsmodellen waarin gebruik is gemaakt van
waarneembare marktdata hebben wij onderzocht met gebruikmaking van een eigen waarderingsspecialist. Wij
hebben ook de monitoring van de uitvoeringsorganisatie op recente financiële informatie verkregen na
balansdatum van de waarde van beleggingen op balansdatum betrokken. Onze waarderingsspecialist heeft de
gehanteerde waarderingen vergeleken met zelfstandig verkregen openbare marktinformatie van onafhankelijke
bronnen. Significante verschillen zijn door ons nader onderzocht.
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Schattingsonzekerheid in de waardering van beleggingen

Onze observatie
Wij hebben vastgesteld 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.

Schattingsonzekerheid in de waardering van de technische voorzieningen

Omschrijving
De technische voorzieningen zijn een significante post op de balans van de Stichting en worden
gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De waardering van de technische voorziening 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 tegen de marktrente
(rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB).
Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming van het bestuur, waarbij gebruik wordt
gemaakt van actuariële modellen en het bestuur zich laat adviseren door actuarieel deskundigen. Gezien
complexiteit en de invloed hiervan op de hoogte van de technische voorzieningen, het saldo van baten en lasten,
het eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormde de waardering van de technische voorzieningen een
kernpunt in onze controle.
Het bestuur heeft in de toelichting op pagina 75 tot en met 77 de waarderingsgrondslagen en veronderstellingen
voor de technische voorzieningen opgenomen. Op pagina 48 tot en met 53 (risicoparagraaf) is de gevoeligheid
van de berekening van de technische voorzieningen voor schattingen uiteengezet, inclusief onzekerheden.

Onze aanpak
Het evalueren van de waarderingsgrondslagen en vaststellen van de juistheid en toereikendheid van
de toelichtingen vormde onderdeel van onze werkzaamheden.
Bij onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden van de certificerend actuaris die door van de
Stichting is aangesteld. Wij hebben bij aanvang van de controle en bij afronding afstemming gehad met de
certificerend actuaris over de te volgen controleaanpak, de attentiepunten bij de controle en de uitkomsten van
de controle.
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 hanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen hebben wij besproken met de
certificerend actuaris.
Onze werkzaamheden omvatten verder het evalueren van de uitkomst van de actuariële analyse van het
resultaat in relatie tot eerder gemaakte schattingen en kasstroomprojecties.

Onze observatie
Wij vinden de waardering van de technische voorzieningen evenwichtig bepaald en de toelichting
toereikend.
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Verantwoordelijkheden van het Bestuur voor de jaarrekening
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening
alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beiden in overeenstemming met Titel 9 Boek 2
BW. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de
jaarrekening verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA).
www.nba.nl/standaardteksten-controleverklaring.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving
gestelde vereisten
Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens):




dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;
dat het bestuursverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.

Utrecht, 23 juni 2016
KPMG Accountants N.V.

W. Teeuwissen RA
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