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VOORWOORD

Beste lezer,

In dit jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) kijken we terug op 2017. Net als in het vorige

jaar ging veel aandacht van het bestuur uit naar onze financiële situatie. Het herstelplan is geactualiseerd om zo onze

financiële gezondheid te verbeteren. 

Door de gemiddelde jonge leeftijd van onze deelnemers is de financiële opzet (beleggingsbeleid, indexatiebeleid,

kortingsbeleid, inkooptarieven) van SPV gericht op de lange termijn. Met de huidige lage rente levert de ingelegde premie

voor de lange termijn echter onvoldoende op. Daardoor is onze beleidsdekkingsgraad helaas flink gedaald in de

afgelopen jaren, tot in 2017 aan toe. Dit resulteerde in 2016 al in een verlaging van de pensioenen en korting op de

opbouw.

In 2017 verbeterde onze financiële positie onvoldoende, waardoor het bestuur opnieuw moest ingrijpen. Eind maart

diende het bestuur een geactualiseerd herstelplan 2017 in bij de toezichthouder. In het nieuwe herstelplan legde het

bestuur vast dat er, naast de onvoorwaardelijke indexatie van 2%, een verlaging van de pensioenaanspraken en

pensioenrechten, nodig was van 1,4%, en wederom een korting op de opbouw, nu van 30%. Dit is nodig, omdat de

pensioenopbouw momenteel met verlies wordt ingekocht door de lage rente en deze naar alle waarschijnlijkheid de

komende jaren ook laag zal blijven. 

Alle maatregelen zijn door het bestuur en haar adviseurs uitvoerig besproken. Het bestuur is van mening dat het gekozen

beleid bijdraagt aan het herstel van de financiële positie van SPV. Het bestuur heeft dit beleid vastgesteld voor de

komende jaren, maar moet de situatie jaarlijks evalueren. Daarbij benadrukt het bestuur dat bij het vaststellen van de

maatregelen altijd de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden voorop staan. En dat de 'pijn' van de

maatregelen evenredig over alle doelgroepen wordt verdeeld. U leest er over in dit jaarverslag.

De maatregelen zijn geen indicatie dat SPV een zwak pensioenfonds is. Immers, weinig andere pensioenfondsen in

Nederland kunnen hun pensioenen jaarlijks standaard met 2% verhogen. De koopkracht van het pensioen van

verloskundigen blijft daarmee behouden. Door deze jaarlijkse onvoorwaardelijke toeslag namen de pensioenen per saldo

toe met 0,6%, ondanks de verlaging in 2017.

Het Verantwoordingsorgaan was ook in 2017 weer nauw betrokken bij het opstellen van herstelmaatregelen en werd door

het bestuur voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het Verantwoordingsorgaan heeft positief

geadviseerd over het geactualiseerde herstelplan voordat het bij DNB is ingediend. 

Het bestuur vindt het erg belangrijk dat deelnemers begrijpen waarom het kiest voor een bepaald beleid. Ingrijpende

maatregelen als deze vereisen dan ook een goede en duidelijke communicatie, via diverse kanalen. In 2017 werd de

website vernieuwd en is deze ook mobiel prettiger leesbaar. We introduceerden een e-nieuwsbrief die goed is ontvangen.

We hebben ambassadeurs ingeschakeld, die de afstand tussen pensioenfonds en de deelnemers /

pensioengerechtigden kunnen helpen verkleinen. Denk aan leden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de

deelnemersvereniging, de verenigingsraad, de verschillende kringen, de praktijkhouders en de beroepsorganisatie KNOV.

Ook hebben we een deelnemersonderzoek gehouden. Wat vindt de deelnemer van de hulp en de informatie die ze van

het pensioenfonds krijgen? En hoe kan SPV ze nog beter helpen en faciliteren? Er is gekozen voor een panelonderzoek

waar de uitvraag in een bijeenkomst per doelgroep is gedaan (jongeren en ouderen). Dit is goed ontvangen. 

In 2017 is het bestuur verder gegaan met het uitwerken en professionaliseren van het Integrale Risicomanagement en het

IT-beleid.

Het bestuur realiseert zich dat SPV een klein pensioenfonds is. In 2016 is het bestuur daarom gestart met een

diepgaande toekomstverkenning over de positie van het fonds en vooral over het pensioen van onze deelnemers. Op

welke manier is dat nu en in de toekomst het beste geborgd? Dit onderzoek is in 2017 voortgezet en ook in 2018 zal dat

een vervolg krijgen. 
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SPV is er van, voor en door verloskundigen. De stem van de deelnemers klinkt door via onze deelnemersvereniging DPV.

De verenigingsraad speelt daarbij een belangrijke rol. Die adviseert het bestuur. De raad vormt een goede afspiegeling

van onze achterban. 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2017 en de belangrijkste onderwerpen die aan de bestuurstafel zijn besproken. SPV

blijft hard werken aan herstel. 

Dank aan eenieder die zich inzet voor een goed pensioen voor onze (oud-)deelnemers.

Tilburg, 14 juni 2018

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

Namens het bestuur

Marlies Bartels

Voorzitter
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KERNCIJFERS

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Aantal

2017

% Aantal

2016

% Aantal

2015

% Aantal

2014

% Aantal

2013

%

Deelnemers 2.369 58,5 2.291 59,0 2.248 60,3 2.232 61,5 2.162 61,8

Gewezen
deelnemers 1.192 29,5 1.119 28,8 1.010 27,1 926 25,5 880 25,2

Pensioengerechtigden 486 12,0 475 12,2 473 12,6 470 13,0 457 13,0

4.047 100,0 3.885 100,0 3.731 100,0 3.628 100,0 3.499 100,0

Premiebijdragen, saldo overdrachten van rechten, pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
(x € 1.000)

2017 2016 2015 2014 2013

Bijdragen van deelnemers 12.375 11.702 13.682 12.716 12.264

Saldo overdracht van rechten
voor risico pensioenfonds - 3 -367 -171 -460

Pensioenuitkeringen -4.672 -4.627 -4.505 -4.399 -4.207

Pensioenuitvoeringskosten -1.648 -1.760 -1.642 -1.428 -1.645

Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves,  totaal vermogen (x € 1.000) en 
dekkingsgraad (%)

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Technische voorzieningen

- voor risico pensioenfonds 408.281 409.393 344.044 293.056 224.937

Stichtingskapitaal en reserves -47.231 -67.751 -43.534 13.855 13.603

Beleggingen

- voor risico pensioenfonds 372.963 356.134 328.768 351.312 259.799

Overige activa 1.353 1.166 2.273 840 2.510

Saldo overige activa en passiva* -13.266 -15.658 -30.531 -45.241 -23.769

Totaal vermogen 361.050 341.642 300.510 306.911 238.540

Actuele dekkingsgraad 88,4 83,5 87,3 104,7 106,0

Beleidsdekkingsgraad 87,0 82,1 94,1 108,5 -

Reële dekkingsgraad 118,6 113,4 124,7 - -

Vereiste dekkingsgraad 120,2 119,9 121,3 115,1 115,3

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6

*inclusief derivaten met een negatieve waarde

Tot en met 2014 was de actuele dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van SPV. Vanaf 2015 wordt de

financiële positie bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de

dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.
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De reële dekkingsgraad van het fonds bedraagt ultimo 2017 118,6%. Deze dekkingsgraad is berekend als het quotiënt

van de beleidsdekkingsgraad als hiervoor beschreven en de benodigde dekkingsgraad voor het kunnen verlenen van

voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de wettelijk vastgelegde minimale verwachtingswaarde voor de groeivoet

van het prijsindexcijfer. In afwijking van de letterlijke tekst van de wet is wegens de specifieke vormgeving van de

pensioenregeling van SPV met een onvoorwaardelijke toeslag, bij de berekening van deze laatste dekkingsgraad de 2%

onvoorwaardelijke toeslag buiten beschouwing gebleven. Hierdoor komt de reële dekkingsgraad van SPV aanmerkelijk

hoger uit dan de beleidsdekkingsgraad.

Verdeling beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds (x € 1.000)

31-12-2017

%

31-12-2016

%

31-12-2015

%

31-12-2014

%

31-12-2013

%

Vastgoedbeleggingen 13.935 3,9 5.391 1,6 5.256 1,8 5.265 1,7 5.448 2,3

Aandelen 112.549 31,3 107.072 31,4 86.247 29,0 74.690 24,5 66.447 28,1

Vastrentende
waarden 202.425 56,2 188.072 55,2 189.993 63,8 182.653 59,8 149.808 63,4

Derivaten 10.955 3,0 20.156 5,9 3.616 1,2 27.702 9,1 -3.791 -1,6

Overige beleggingen 20.067 5,6 20.250 5,9 12.599 4,2 14.955 4,9 18.417 7,8

Totale beleggingen 359.931 100,0 340.941 100,0 297.711 100,0 305.265 100,0 236.329 100,0

Derivaten met een
negatieve waarde 13.032  15.193  31.057  46.047  23.470  

Beleggingen
opgenomen op de
balans onder activa 372.963 356.134 328.768 351.312 259.799

Volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 610.206) dienen derivaten met een negatieve waarde verantwoord

te worden onder overige schulden. 

Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico pensioenfonds (x € 1.000)

2017 2016 2015 2014 2013

Directe beleggingsopbrengsten 1.089 741 1.057 881 805

Indirecte beleggingsopbrengsten 12.936 36.148 -13.561 61.849 -1.442

Kosten van vermogensbeheer -672 -1.075 -1.065 -1.077 -855

13.353 35.814 -13.569 61.653 -1.492
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Beleggingsrendement voor risico pensioenfonds

2017

%

2016

%

2015

%

2014

%

2013

%

Gemiddeld rendement exclusief
rente- en valuata-afdekking 6,1 8,7 0,4 6,7 5,3

Rendement benchmark exclusief
rente- en valuta-afdekking 5,4 8,1 0,2 6,2 4,6

Gemiddeld rendement inclusief
rente- en valuta-afdekking 4,1 12,3 -3,2 26,2 -0,3

Het beleggingsrendement is berekend volgens de VBA-Performance Presentatie Standaarden waarbij waardering van de

portefeuille op dagbasis plaatsvindt en de perioderendementen meetkundig berekend worden. 

Pensioengegevens

2017

%

2016

%

2015

%

2014

%

2013

%
Toeslagverlening 1 januari
volgend boekjaar

-onvoorwaardelijke toeslag
opgebouwde aanspraken tot en
met 31 december 2003 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

-onvoorwaardelijke toeslag
opgebouwde aanspraken vanaf 1
januari 2004 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

- korting opgebouwde
aanspraken ultimo boekjaar en
verwerkt ultimo boekjaar -1,40 -0,40 - - -

In de jaren 2013 tot en met 2017 is er geen voorwaardelijke toeslag toegekend.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10



KARAKTERISTIEKEN VAN SPV

Profiel

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV), statutair gevestigd te Tilburg, is opgericht op 10 september 1973.

SPV voert sindsdien de pensioenregeling uit. De laatste wijzigingen van de statuten dateert van 24 juni 2014. SPV is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41095601. SPV is een beroepspensioenfonds en is

aangesloten bij de Pensioenfederatie. SPV heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregeling, zoals deze door

de beroepspensioenvereniging is vastgesteld. SPV voert de pensioenregeling uit die, op verzoek van de

beroepspensioenvereniging "Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV)", door de Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid verplicht is gesteld voor eenieder die als verloskundige is ingeschreven in het register als

bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, alsmede eenieder die in vorenbedoeld register als

verloskundige is ingeschreven geweest, dan wel heeft voldaan aan alle eisen die aan inschrijving als verloskundige zijn

gesteld en eenieder die in Nederland werkzaam is binnen de geboortezorg of uit hoofde van zijn of haar verloskundige

titel bestuurlijke functies bekleedt en de pensioendatum nog niet heeft bereikt.

SPV ontwikkelt uitsluitend activiteiten die het in staat stelt zijn opdracht - het verzorgen van een inkomen bij pensionering

en overlijden, op basis van solidariteit en collectiviteit van (gewezen) deelnemers - zo goed mogelijk te verzorgen en uit te

voeren. Deze opdracht behoort tot de verantwoordelijkheid van de beroepspensioenvereniging DPV welke op 1 januari

2007 is gestart met haar werkzaamheden.

In haar missie beschrijft SPV haar bestaansgrond en waarvoor het staat. Deze missie luidt als volgt: "De zorg voor later is

onze tweede natuur". 

In haar visie beschrijft SPV de zienswijze en het toekomstbeeld die ten grondslag liggen aan het handelen van het fonds.

De visie van SPV luidt als volgt: "De deelnemers staan centraal in het denken en doen van SPV. Middels het nemen van

weloverwogen risico's streven wij naar een solide, integer en maatschappelijk verantwoord beheer van ons pensioen en

doen dit op transparante wijze." 

In de strategie beschrijft SPV de wijze waarop zij de visie vormgeeft: 

1. versterken van de binding met de beroepsgroep; 

2. inspelen op consolidatie in de pensioenmarkt; 

3. transparantie over keuzes en maatschappelijke rol vergroten; 

4. inspelen op ontwikkelingen in de beroepsgroep. 

SPV ontwikkelt géén activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds en heeft dus geen

nevenactiviteiten. SPV streeft naar een goede pensioenvoorziening binnen zowel de huidige als de komende wettelijke

kaders. Het pensioenfonds tracht dit te bereiken door de waarde van het pensioen van de deelnemers, zowel nu als in de

toekomst, op peil te houden.

Om het draagvlak van de verplichtgestelde pensioenregeling te kunnen toetsen is in 2006 de beroepspensioenvereniging

opgericht onder de naam "Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen". De deelnemersvereniging bepaalt de

opzet van de regeling, doet de voordracht van bestuursleden van SPV en heeft een adviserende rol bij

reglementswijzigingen (statutair vastgelegd). Het bestuur van SPV overlegt minimaal tweemaal per jaar met het bestuur

van de deelnemersvereniging.

Het bestuur van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV) wordt ondersteund door een

verenigingsraad. De verenigingsraad vormt een klankbord voor het bestuur en vertegenwoordigt de leden van DPV.
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Organisatie

Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen SPV verdeeld? Het volgende schema toont de

organisatie van SPV naar de stand van 1 januari 2017. Onder het schema lichten we de rol van de betrokken partijen

nader toe.  

  

Visitatiecommissie 

Certificerend accountant Mazars 

Certificerend actuaris Willis Towers Watson 

Commissie van Geschillen 

Vermogensbeheer: 

- Achmea Investment Management B.V. 
   (Achmea IM) 

Pensioenbeheer en administratie: 
Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. 
(SAPB) 

Compliance Officer PGGM 
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Verantwoordingsorgaan 

Bestuur 

Adviserend actuaris Willis Towers Watson 

Beleggingscommissie 

Communicatiecommissie 

Commissie Pension Fund Governance 

Commissie Beoordeling 
Arbeidsongeschiktheid 
 

Commissie Deelnemersdossiers 

Werkgroepen 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van SPV en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen

van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden en rechthebbenden. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het

uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van SPV.

Het bestuur heeft, krachtens de statuten en reglementen, bevoegdheden tot het verrichten van betalingen en het aangaan

van contractuele verplichtingen met derden. 

Het bestuur van SPV heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een pensioenbeheerder 

(SAPB) en vermogensbeheerder (Achmea IM). Deze werkzaamheden betreffen pensioenadministratie,

bestuursondersteuning, financiële administratie, vermogensbeheer en het verzorgen van de pensioencommunicatie. Het

bestuur is en blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken conform de eisen van de Wet

verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).
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Samenstelling van het bestuur

Het bestuur heeft minimaal vijf en maximaal zeven zetels. Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers, die aanspraken

hebben op ouderdomspensioen van SPV, of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. De leden van het

bestuur treden om de vier jaar af en kunnen zich tweemaal herkiesbaar stellen. 

Per 31 december 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

Bestuurslid Geboortedatum Benoemd per Einde termijn Herkiesbaar 

M.E.A. Bartels MSc 

(voorzitter) 

 

11-01-1959 

 

16-06-2006 

 

31-12-2020 

 

Nee (3
e
 termijn) 

drs. M.G.P.G. Elings 

(penningmeester) 

 

08-05-1962 

 

11-05-2007 

 

31-12-2017* 

 

Ja (2
e
 termijn) 

J. Toet (secretaris) 15-03-1966 07-03-2013 31-12-2017* Ja (1
e
 termijn) 

C.M. van der Haar MSc 16-04-1963 16-10-2009 31-12-2019 Ja (2
e
 termijn) 

drs. M. M. van der Berg 22-01-1967 07-03-2013 31-12-2017* Ja (1
e
 termijn) 

A.M. Kaan 02-09-1967 01-07-2015 31-12-2019 Ja (1
e
 termijn) 

* Mevrouw Van der Berg, mevrouw Elings en de heer Toet zijn in 2018 herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van 4 jaar 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SPV wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van SPV. Zij

vertegenwoordigen gezamenlijk SPV in en buiten rechte. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten

en reglementen van SPV. Het dagelijks bestuur neemt onder andere deel in overlegplatforms met DPV en KNOV, waarin

van gedachten wordt gewisseld over alles wat de pensioensituatie van deelnemers raakt.

Gedurende het boekjaar is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld: 

Mevrouw M.E.A. Bartels, voorzitter

Mevrouw M.G.P.G. Elings, penningmeester 

De heer J. Toet, secretaris

Commissies

Op basis van actualiteit wordt gewerkt met werkgroepen (tijdelijke aard) en voor langdurige aandachtsgebieden met

commissies (permanent karakter). Commissies en werkgroepen hebben onder meer tot taak bestuursbesluiten voor te

bereiden en genomen besluiten op verzoek van het bestuur uit te voeren. Zij kunnen ook toezien op de uitvoering van

door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen en niet-bestuursleden deel uit

maken van een commissie of een werkgroep. In 2017 kent het bestuur twee onafhankelijke externe commissies en vier

interne commissies.

Externe commissies

Het bestuur van SPV heeft twee commissies die uitsluitend bestaan uit externe deskundigen, te weten de Commissie

Beoordeling Arbeidsongeschiktheid en de Commissie van Geschillen.
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Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid

SPV draagt zelf het risico van vrijstelling van premiebetaling bij algehele blijvende beroepsarbeidsongeschiktheid van

deelnemers. Verzoeken tot premievrijstelling worden beoordeeld door de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid.

Het bestuur besluit tot het wel of niet verlenen van premievrije pensioenopbouw na advies van de Commissie. In geval er

een bezwaarschrift wordt ingediend volgt een herbeoordeling waarbij de Commissie wordt aangevuld met een door het

bestuur aan te wijzen bestuurslid. Dit bestuurslid van SPV evalueert tevens ten minste één maal per jaar de door de

commissie verrichte werkzaamheden. Jaarlijks informeert de Commissie het bestuur over de behandelde aanvragen. De

leden van de Commissie worden (her-)benoemd en ontslagen door het bestuur van SPV. Aftredende leden van de

Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid kunnen, aansluitend op hun zittingsperiode van 4 jaar, opnieuw worden

gekozen.

Samenstelling:  

Naam Aftredend per 

Mevrouw dr. I. van Ham, arts te Nieuwegein 31-12-2020 

De heer H.N.M. van Rhee, arbeidsdeskundige 31-12-2019 

 

Bestuurslid mevrouw Elings is aanspreekpunt voor de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid. Zij wordt periodiek

op de hoogte gehouden van lopende aanvragen en eventuele probleemdossiers bij de aanvragen van premievrijstelling

wegens algehele blijvende arbeidsongeschiktheid.

In 2017 heeft de commissie twee aanvragen afgehandeld waarvan er één al in 2016 was aangevraagd. Er liggen verder

nog twee aanvragen: dit betreft deelneemsters die bezwaar gemaakt hebben tegen een eerder besluit van het bestuur.

Één is verzocht zelf een expertiserapport te laten opstellen en één (zij kreeg recht op een herbeoordeling) heeft de

commissie verzocht haar verzoek tot herbeoordeling aan te houden tot de uitslag van een heronderzoek door de

arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgerond. Er zijn op dit moment geen "normale" aanvragen voor premievrijstelling.

Eén van de deelneemsters waarover een beslissing werd genomen werd blijvend en volledig arbeidsongeschikt geacht

voor eigen werk én voor passende werkzaamheden en heeft dus recht op premievrijstelling. De tweede deelneemster

heeft tijdelijk premievrijstelling gekregen met een herbeoordeling over 5 jaar. 

Commissie van Geschillen

SPV kent een geschillenprocedure en een klachtenprocedure. De procedures zijn via de website beschikbaar zodat het

voor alle belanghebbenden eenvoudig te vinden is hoe en waar men een klacht of geschil kan indienen.

Een belanghebbende kan bij een geschil met SPV in beroep gaan bij de Commissie van Geschillen, conform de

bepalingen in het pensioenreglement. Onder 'geschil' wordt verstaan een welomlijnd en voor beslissing vatbaar verschil

van inzicht tussen het bestuur en een deelnemer of andere belanghebbende over een door het bestuur genomen besluit.

De Commissie van Geschillen bestaat uit een jurist, een actuaris en een verloskundige. Zo nodig kan de Commissie, per

individueel geschil, een deskundige benoemen. Aan de Commissie is een griffier verbonden, die geen deel uitmaakt van

de Commissie.

De leden van de Commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur van SPV. De leden van de Commissie

treden eens in de vier jaar af volgens een rooster van aftreden. De aftredende leden van de Commissie zijn terstond

herbenoembaar bij bestuursbesluit. Met inachtneming van de bepalingen in de statuten, de reglementen en de

betreffende geschillenprocedure is de Commissie bevoegd tot het doen van uitspraak in geschillen tussen SPV en een

bezwaarmaker. De Commissie oordeelt in volstrekte onafhankelijkheid.

Samenstelling: Aftredend per: 

Mevrouw mr. A.J. van Wulfften Palthe, advocaat te Amsterdam, (voorzitter) januari 2021 

Mevrouw drs. M.C.M. Slabbers, actuaris te Den Haag januari 2019 

Mevrouw S. Zuidhof-van Arkel, verloskundige te Hoorn januari 2020 
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Interne commissies

SPV kende in het verslagjaar vier interne commissies. Deze commissies werken op basis van een reglement met daarin

een vastgestelde taakopdracht. De commissies bestaan uit bestuursleden van SPV en worden eventueel ondersteund

door adviseurs.

De vier interne commissies zijn de Beleggingscommissie, de Communicatiecommissie, de Commissie Pension Fund

Governance en de Commissie Deelnemersdossiers.

Beleggingscommissie

Het bestuur heeft een beleggingscommissie ingericht met als mandaat het namens het bestuur monitoren van de

vermogensbeheerder en het formuleren van beleidsvoorstellen op het gebied van beleggingen voor het bestuur, in

samenspraak met de vermogensbeheerder. Daarnaast kan de commissie het bestuur gevraagd en ongevraagd advies

geven over beleggingszaken.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit drie bestuursleden, te weten mevrouw M.E.A. Bartels, mevrouw M.G.P.G. Elings en

mevrouw M.M. van der Berg. De commissie wordt ondersteund door de fiduciair manager van Achmea Investment

Management (Achmea IM).  Daarnaast wordt de commissie geadviseerd door een onafhankelijke externe deskundige van

Montae.

Mevrouw M.E.A. Bartels is in 2017 getoetst door DNB voor haar deelname in de beleggingscommissie en haar

benoeming is akkoord bevonden.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie bewaakt de uitvoering van het communicatieplan en onderzoekt volgens een vaststaand

schema onder de deelnemers of de communicatie effectief is geweest en aansluit bij de deelnemers. De commissieleden

zijn het eerste aanspreekpunt voor communicatieonderwerpen.

Samenstelling

Deze commissie is samengesteld uit twee leden van het bestuur, mevrouw C.M. van der Haar en de heer J. Toet.

Daarnaast neemt mevrouw P.T.M. Höcker, als afgevaardigde van DPV, als toehoorder deel aan de

commissievergaderingen. De commissie wordt ondersteund door een communicatieadviseur van SAPB.

Commissie Pension Fund Governance

De commissie treft voorbereidingen voor de invulling van wetsvoorschriften met betrekking tot zorgvuldig

pensioenfondsbestuur. Verder houdt deze commissie zich bezig met het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot

wettelijk toezicht en wetgeving en het voorbereiden van wijziging van statuten en (pensioen-)reglement(en) die het gevolg

zijn van die ontwikkelingen of van bestuursbeleid. Daarnaast vallen het monitoren van het compliancebeleid, het

integriteitsbeleid en het voorbereiden en het evalueren van de risico's van SPV onder de taken van de commissie.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit twee leden van het bestuur: mevrouw M.M. van der Berg en mevrouw A.M. Kaan. De

commissie wordt ondersteund door een adviseur van SAPB.

Commissie Deelnemersdossiers

De commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de behandeling van deelnemersverzoeken. In 2017  heeft

SPV diverse verzoeken en bezwaren van deelnemers ontvangen. De commissie deelnemersdossiers bereidde de

dossiers voor en adviseerde het bestuur hierover.

Samenstelling

De commissie bestaat uit mevrouw C.M. van der Haar en de heer J. Toet. 
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Werkgroepen

De werkgroepen hebben, in tegenstelling tot de hierboven genoemde commissies, een meer tijdelijk karakter of vormen

meer een overlegorgaan. De werkgroepen voeren een door het bestuur geformuleerde opdracht uit. Naast bestuursleden

maken eventueel (externe) adviseurs deel uit van de werkgroepen. In 2017 was er geen werkgroep actief.

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV)

Om het draagvlak van de verplichtgestelde pensioenregeling te kunnen toetsen is in 2006 de beroeps-

pensioenvereniging opgericht onder de naam "Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen". De

deelnemersvereniging bepaalt de opzet van de regeling, doet de voordracht van bestuursleden van SPV en heeft een

adviserende rol bij reglementswijzigingen (statutair vastgelegd). Het bestuur van SPV overlegt minimaal tweemaal per

jaar met het bestuur van de deelnemersvereniging.

Samenstelling 

Het bestuur van DPV is als volgt samengesteld: 

Bestuurslid Benoemd per Einde termijn Herkiesbaar 

Mevrouw E. van Weerdenburg-van 

de Lagemaat (voorzitter) 
 

 

07-11-2014 

 

31-12-2018 

 

Ja (1 e termijn) 

Mevrouw P.T.M. Höcker (secretaris) 20-09-2006 31-12-2017* Ja (3e termijn) 

Mevr.M. Veen-Piers 

(penningmeester) 

31-12-2016 31-12-2019 Ja (1e termijn) 

 

*  Mevrouw Höcker is herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar.  

 

Bestuursleden van DPV treden om de vier jaar af. Een aftredende kan terstond worden herkozen of benoemd.

Het bestuur van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV) wordt geholpen door een

verenigingsraad. De verenigingsraad vormt een klankbord voor het bestuur en vertegenwoordigt de leden van DPV.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt jaarlijks aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat orgaan zijn

de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het bestuur heeft de inrichting (onder meer

samenstelling en stemverhouding) en de bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan vastgelegd in het reglement van

het Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit minimaal vier en maximaal zes leden. Het Verantwoordingsorgaan kent twee

geledingen, namelijk vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. In het Verantwoordingsorgaan zijn

de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd.

Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. De leden van het

Verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar volgens een rooster van aftreden af. Een lid van het

Verantwoordingsorgaan kan maximaal twee maal worden herbenoemd. 
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Samenstelling 

In 2017 bestond het Verantwoordingsorgaan uit: 

      

Lid Namens Geboortedatum Benoemd Einde termijn Herkiesbaar 

G.E.M. 

Haanraadts 

 

deelnemers 

 

07-07-1955 

 

01-07-2014 

 

31-12-2020 

 

Ja (2e termijn) 

S.R. de Korte* deelnemers 23-08-1953 01-07-2014 31-12-2017 Ja (1e termijn) 

E. van 

Weerdenburg 

 

deelnemers 

 

18-06-1974 

 

01-07-2014 

 

31-12-2019 

 

Ja (2e termijn) 

P. Minnesma-Krijt gepensioneerden 06-08-1941 01-07-2014 31-12-2018 Ja (1e termijn) 

* Mevrouw De Korte is in 2017 herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar.  

 

Jaarlijks beoordeelt het Verantwoordingsorgaan de werkwijze, het beleid en de keuzes van het bestuur van SPV. Het

Verantwoordingsorgaan geeft een schriftelijk en beargumenteerd oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand

van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie.

Vervolgens geeft het bestuur van SPV een schriftelijke en beargumenteerde reactie hierop. Zowel het oordeel van het

Verantwoordingsorgaan, als de reactie van het bestuur, worden opgenomen in het jaarverslag van SPV (onderdeel B).

Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Het Verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht

over elk voorgenomen besluit over onder andere het communicatiebeleid, het beleid inzake beloningen, de vorm en

inrichting van het Intern Toezicht en de vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten in het

kader van het herstelplan.

Intern toezicht

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door een externe Visitatiecommissie. Deze Visitatiecommissie, die bestaat uit drie

leden, bezoekt jaarlijks het bestuur van SPV. Het bestuur van SPV heeft voor de uitvoering van de visitatie een

overeenkomst afgesloten met Pf Support. Pf Support oefent in het kader van goed pensioenfondsbestuur intern toezicht

uit op de besturen van pensioenfondsen, waaronder ook beroepspensioenfondsen.

Begin 2018 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden. In de bestuursparagraaf wordt verslag gedaan van de bevindingen

van de Visitatiecommissie over het boekjaar 2017.

Het intern toezicht richt zich met name op het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen, op de

checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en op de wijze

waarop wordt omgegaan met de risico's op de korte en langere termijn voor SPV.

Uitvoeringsorganisatie

Het bestuur heeft met inachtneming van de Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen ervoor gekozen om de uitvoering

van het pensioenbeheer, de beleidsvoorbereiding hiervoor, de ondersteuning van het bestuur, alsmede het

vermogensbeheer uit te besteden.

Het pensioenbeheer, inclusief pensioenadministratie, en de bestuursondersteuning zijn uitbesteed aan Syntrus Achmea

Pensioenbeheer te Tilburg (SAPB). SAPB opereert sinds 2018 onder een nieuwe naam: Achmea Pensioenservices N.V. 

Het vermogensbeheer en de vermogensadministratie zijn uitbesteed aan Achmea Investment Management B.V. te Zeist 

(Achmea IM). Zowel SAPB als Achmea IM zijn voor de uitvoering van het merendeel van de werkzaamheden van SPV in

het bezit van een ISAE3402-verklaring, type II. De verklaringen zijn rapportages van de uitvoeringsorganisatie,

gecontroleerd door haar accountant, waarin wordt geconcludeerd dat de opzet van de in rapportage beschreven interne

controle procedures voldoet, de procedures bestaan en gewerkt hebben gedurende de verslagperiode.
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SPV heeft met alle uitvoeringsorganisaties overeenkomsten in Service Level Agreements (SLA) vastgelegd. De

afzonderlijke SLA's zijn zodanig ingericht dat het bestuur inzicht heeft in de wijze van inrichting en uitvoering van de

uitbestede bedrijfsprocessen en de daarin door de uitvoeringsorganisatie verankerde maatregelen van interne controle en

risicobeheersing. Handhaving van de getroffen maatregelen gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering vindt

plaats via interne en/of externe audits bij de uitvoeringsorganisaties. Over de uitkomsten van deze audits wordt het

bestuur geïnformeerd. De pensioenbeheerder en vermogensbeheerder verstrekken ook een 'Risicorapportage Niet-

financiële risico's'. Deze rapportage geeft inzicht in de wijze waarop niet-financiële risico's beheerst worden die

samenhangen met de uitvoering van het pensioenbeheer en vermogensbeheer. Daarnaast heeft de certificerend

accountant van SPV toegang tot alle gegevens en informatie betreffende de aan de pensioen- en vermogensbeheerders

uitbestede werkzaamheden. De overeenkomst met SAPB geldt tot en met 31 december 2022. De overeenkomst met

Achmea IM is met ingang van 1 oktober 2013 voor onbepaalde tijd aangegaan.

Compliance officer

PGGM Pensioenbeheer B.V. (PGGM) is aangewezen als externe compliance officer, in persoon van de heer J. van

Vulpen. Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld en jaarlijks ondertekenen de bestuursleden en andere verbonden

personen een verklaring van naleving. De gedragscode bevat regels en richtlijnen die belangenconflicten tussen zakelijk

belangen en privébelangen en het misbruik van vertrouwelijke gegevens moeten voorkomen. Het bestuur heeft met

PGGM een overeenkomst, waarbij PGGM het bestuur ondersteunt met betrekking tot Compliance activiteiten.

Overeengekomen is dat PGGM Compliance periodiek een toetsing van de privé effectentransacties zal uitvoeren en een

review zal doen op nevenfuncties van het bestuur van SPV. Verder ziet de compliance officer er op toe dat de verklaring

van naleving van de gedragscode ook jaarlijks door het bestuur en andere verbonden personen wordt ondertekend.

Externe deskundigen

Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch, fiscaal, financieel en organisatorisch terrein.

Het bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van SPV.

Voor de certificering heeft SPV overeenkomsten met zowel de actuaris als de accountant. 

l Certificerend Accountant: de heer drs. C.A. Harteveld RA, Mazars te Rotterdam 

l Certificerend Actuaris: de heer drs. R.T. Schilder AAG, Willis Towers Watson te Purmerend 

l Adviserend Actuaris: de heer L.V. van Andel MSc AAG, Willis Towers Watson te Amstelveen

De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van SPV en geeft een actuariële verklaring af. De

certificerend accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van DNB en doet verslag van zijn

werkzaamheden in de vorm van een controleverklaring en een verslag aan het bestuur. Hierin zijn onder andere

opmerkingen en aanbevelingen over de administratieve organisatie en interne controle van SPV opgenomen. Het bestuur

wint op incidentele basis advies in op het gebied van accountancy. Met de certificerend accountant is afgesproken dat

deze het bestuur op de hoogte houdt van ontwikkelingen en een signaal geeft als besluiten van het bestuur aanleiding

geven tot het maken van opmerkingen.

Volgens de wet dient er een scheiding te zijn tussen de organisaties van de certificerend actuaris en de adviserend

actuaris. Indien een organisatie beschikt over een gedragscode die door DNB goedgekeurd is, mogen de certificerend en

adviserend actuaris van dezelfde organisatie komen. Er moet echter altijd sprake zijn van twee verschillende personen.

De actuaris van SPV is Willis Towers Watson. Dit geldt voor zowel de certificerend actuaris als voor de adviserend

actuaris. De werkzaamheden worden goed gescheiden en SPV is in het bezit van een heldere taakverdeling tussen beide

actuarissen. Het werken met één kantoor is voor SPV kostenbesparend. Willis Towers Watson beschikt over een

goedgekeurde gedragscode.
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BESTUURSPARAGRAAF

In deze paragraaf vertellen we meer over de ontwikkelingen op pensioengebied waarmee het bestuur in 2017 te maken

kreeg en hoe het bestuur van SPV hierop inspeelde.

Hoofdlijnen

Het bestuur is het afgelopen jaar 11 keer in een bestuursvergadering bij elkaar gekomen en er hebben 4 beleidsdagen

plaatsgevonden. Naast de bestuursvergaderingen hebben er diverse commissievergaderingen plaatsgevonden en

vergaderingen van het dagelijks bestuur met onder andere het Verantwoordingsorgaan en het bestuur van de

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen en de KNOV. Met alle externe adviseurs zijn evaluatiegesprekken

gevoerd. Naast de reguliere beleidscyclus stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

l De voorgenomen herstelmaatregelen (uitkomst herstelplan 2016);

l Onderzoek evenwichtigheid herstelmaatregelen;

l De toekomstvisie;

l Het IT-beleid;

l Het beleggingsbeleid (wijzigingen zijn onder andere aangebracht bij currency-mandaten, wijziging van de

renteafdekking en vaststelling beleggingsplan, beleggingsrichtlijnen en mandaatrichtlijnen); 

l De onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB) (on site onderzoek);

l Wijzigingen in het pensioenreglement per 1 januari 2017; 

l De communicatiedoelstellingen van SPV.

In het kader van de reguliere beleidscyclus heeft het bestuur onder meer vergaderd over de jaarrekening, de governance,

de risico's en de adviezen van diverse commissies.

Financiële positie en herstelplan

De beleidsdekkingsgraad, de nominale dekkingsgraad, het vereist eigen vermogen en het minimaal vereist eigen

vermogen hebben zich als volgt ontwikkeld:
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In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de diverse dekkingsgraden van de afgelopen 2 jaar opgenomen. In het

algemeen is de dekkingsgraad van SPV erg gevoelig voor de rentestand omdat SPV een fonds is met veel jonge

deelnemers en daarmee langlopende verplichtingen. Hierdoor daalde de dekkingsgraad van SPV in 2016 met ongeveer

6,4%-punten; veel meer dan die van de meeste andere fondsen. Sinds eind  2016 is sprake van een voorzichtig herstel

van de dekkingsgraad, mede door een (beperkt) opgelopen renteniveau.

Beleidsdekkingsgraad

Vanaf 1 januari 2015 is een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) van toepassing. Met de aanpassingen in het FTK

beoogt de wetgever het Nederlandse pensioenstelsel minder gevoelig voor dagkoersen, en daarmee stabieler te maken.

Onder het nieuwe FTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het

gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van dagkoersen.

Daar staat tegenover dat in de nieuwe situatie fluctuaties op de financiële markten 12 maanden zullen doorwerken.

Het is belangrijk dat deze beleidsdekkingsgraad waarop het bestuur stuurt, wordt berekend op basis van de juiste

tussentijdse financiële informatie. Juiste en tijdige informatie is tevens van wezenlijk belang voor de maand- en

kwartaalrapportages aan DNB. Daarom zijn afspraken gemaakt over de manier van vaststelling van de

beleidsdekkingsgraad en de opname van dit proces in de ISAE 3402 type 2 rapportage.

Herstelplan

Omdat bij SPV sprake is van een dekkingstekort per 31 december 2016  -de aanwezige beleidsdekkingsgraad was toen

82,1% en daarmee lager dan het bij SPV van toepassing zijnde vereist eigen vermogen- moest SPV voor 1 april 2017 een

(geactualiseerd) herstelplan indienen bij DNB. Uit deze ingediende actualisatie bleek dat de financiële positie van SPV,

zonder aanvullende maatregelen, binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar niet zal herstellen. De vereiste

dekkingsgraad is gelijk aan 119,5%, terwijl de beleidsdekkingsgraad ultimo 2026 in het herstelplan gelijk is aan 95,9%. Er

waren dus aanvullende maatregelen benodigd om herstel binnen de wettelijke hersteltermijn te realiseren.

Eén van de maatregelen in dat ingediende herstelplan is een korting van 1,4% op de opgebouwde pensioenaanspraken

en -rechten zoals deze op 31 december 2016 zijn opgebouwd; deze korting van 1,4% diende uiterlijk 31 december 2017

te worden doorgevoerd. Deze korting werd op 31 december 2017 dan ook voor de (gewezen) deelnemers en

gepensioneerden, naar de stand van 31 december 2017, geëffectueerd. Deze korting op de opgebouwde aanspraken

was dus inclusief de pensioenopbouw over het jaar 2017. 

Een andere maatregel in het bij DNB ingediende herstelplan is een korting van de pensioenopbouw van 30% gedurende

2017 voor de actieve deelnemers (deze korting vindt plaats gedurende de herstelperiode zolang korting op de

opgebouwde aanspraken en rechten nodig is; deze korting op de pensioenopbouw in 2017 vloeide voort uit een

bestuursbesluit omtrent de inkooptarieven in oktober 2016). Deze korting vindt plaats doordat de tarieven zijn aangepast

waarmee voor de deelnemer voor iedere euro aan premie een pensioen wordt ingekocht bij SPV: het in te kopen

pensioen voor iedere euro aan premie is dus verlaagd. Laatste maatregel in het ingediende herstelplan is het niet

toekennen van een voorwaardelijke toeslag (extra toeslag boven de onvoorwaardelijke toeslag) op de opgebouwde

pensioenaanspraken per 31 december 2017.

De maatregelen in dit herstelplan waren eerst definitief toen DNB melding deed aan het fonds hier geen opmerkingen

over te hebben.

Overigens diende genoemde korting van 1,4%, na het bestuursbesluit tot de korting in maart 2017, volgens regelgeving 

(Q&A) van DNB meteen in de dekkingsgraad van de maand waarin tot deze korting is besloten te worden verwerkt: omdat

het besluit dus in maart 2017 werd genomen diende deze dus in de dekkingsgraad van 31 maart 2017 verwerkt te zijn.

SPV heeft haar dekkingsgraadrapportages van einde maart tot einde oktober 2017 moeten herzien aangezien in eerste

instantie niet volgens deze Q&A was gehandeld; in overleg met DNB heeft er een herrapportage van de

maanddekkingsgraad over de maanden in die periode maart tot en met oktober 2017 plaatsgevonden.
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De financiële opzet van het pensioenfonds (beleggingsbeleid, indexatiebeleid, kortingsbeleid, inkooptarieven) is gericht

op de lange termijn, mede gezien de relatief lage leeftijd van de deelnemers. Het onverkort voortzetten van dit beleid op

basis van lange termijn veronderstellingen zou op korte termijn door de lage rente echter leiden tot relatief grote

waardeverschuivingen van inactieven naar actieven. Om die reden is in het fondsbeleid opgenomen dat de

pensioenopbouw wordt verlaagd als er sprake is van een lage premiedekkingsgraad en een herstelplanprojectie die leidt

tot een korting op de opgebouwde en ingegane pensioenen. Het herstelvermogen van het pensioenfonds neemt hierdoor

toe en de benodigde korting neemt af. Het bestuur heeft zich eind 2016 gebogen over de economische omstandigheden

en de mate waarin het beleid de komende jaren naar verwachting leidt tot waardeverschuivingen van inactieven naar

actieven. Daarbij is besloten om met ingang van 2017 de (maximale) verlaging van de pensioenopbouw van 10% te

verhogen naar 30%. Voor de bepaling van de hoogte van deze 30% is gekeken naar het effect op de dekkingsgraad van

de opbouw versus de premie, naar de premiedekkingsgraad, naar de feitelijke dekkingsgraad van het fonds en naar het

effect van het beleid op verschillende maatmensen. De verhoging van 10% (2016) naar 30% (2017) komt voort uit een

veranderde visie op de economie: de rente lijkt duurzamer laag te blijven, waardoor herstelmaatregelen vermoedelijk de

komende jaren van kracht zullen blijven. Dit is ook vastgelegd in de ABTN. Naar de mening van het bestuur wordt met dit

beleid de bijdrage aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds evenwichtig verdeeld over actieven,

gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur heeft dit beleid vastgesteld voor de komende jaren, maar zal de

situatie jaarlijks evalueren.  Voor het herstelplan 2017 heeft het bestuur vastgesteld dat het beleid nog steeds passend is

gegeven de huidige economie.

Met het beleid dat uitgaat van een prudente inschatting van het lange termijn verwacht rendement in combinatie met het

doorvoeren van een verlaging van de pensioenopbouw als er verlaging van de opgebouwde rechten moet worden

doorgevoerd, voert het bestuur een beleid dat gebaseerd is op een expliciete evenwichtigheidsafweging en dat daarbij zo

goed mogelijk rekening houdt met de uitgangspunten van de pensioenregeling. Voor het uitgangspunt van zo stabiel

mogelijke inkooptarieven is het argument van belang dat men binnen de pensioenregeling wenst te voorkomen dat er

verschillen ontstaan binnen generaties als gevolg van de grote invloed die de marktrente heeft op de kosten van de

pensioeninkoop. Een verlaging van de pensioenaanspraken wordt bij toekomstige gunstige financiële ontwikkelingen

gecompenseerd door indexaties; voor een verlaging van pensioenopbouw geldt dat niet. Het toepassen van een verlaging

op de pensioenaanspraken en een opbouwkorting wordt door het bestuur daarom als evenwichtig beoordeeld.

De maatregelen in het herstelplan, zoals dat op 31 maart 2017 bij DNB is ingediend, zijn vervolgens als volgt vastgesteld:

1 Een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2016 van 1,4%,

doorgevoerd per 31 december 2017, naar de stand van 31 december 2017 (dus  inclusief de pensioenopbouw voor

actieven in 2017);

2 Een korting op de pensioenopbouw gedurende 2017 voor de actieven van 30% doordat de pensioeninkooptarieven

zijn aangepast;

3 Geen voorwaardelijke toeslagverlening per 31 december 2017 op de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten.
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Het Verantwoordingsorgaan was betrokken bij het opstellen en vervolgens aanpassen van het herstelplan. Het

Verantwoordingsorgaan is continue op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van de te nemen

herstelmaatregelen. De besluiten van het bestuur zijn in een overleg, met aanwezigheid van de adviseurs die betrokken

waren bij dit proces, toegelicht aan het Verantwoordingsorgaan. Voordat het herstelplan is ingediend bij DNB heeft het

Verantwoordingsorgaan aangegeven zich te kunnen vinden in het voorgenomen besluit van het bestuur om de

pensioenen te verlagen conform bovenstaande herstelmaatregelen.

Het herstelplan is eind maart 2017 ingediend bij DNB. Het herstelplan met bovenstaande herstelmaatregelen is op 24 mei

2017 in een brief door DNB goedgekeurd. De herstelmaatregelen zijn vervolgens doorgevoerd per 31 december 2017.

Eventuele verlagingen in latere jaren zullen alleen worden toegepast indien en voor zover dit noodzakelijk blijkt bij het in

die latere jaren op te stellen herstelplan. Of wanneer de beleidsdekkingsgraad 5 jaar op een rij lager is dan de minimaal

vereiste dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad ook lager is. De korting van 2017 wordt over 10 jaar uitgespreid.  

In juni 2017 is de kortingsmaatregel voor 2017 aangekondigd bij de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 

Het herstelplan is op te vragen bij SPV via de website van het fonds. Ook wordt de beleidsdekkingsgraad maandelijks

gepubliceerd op de website.

Minimaal vereist eigen vermogen  2016 en herstelplan 2017

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 104,5%.

Het vereist eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 120,2%. Het vereist eigen vermogen per 31 december 2016

bedroeg 119,9 %. In vergelijking met 2016 weegt het risico zakelijke waarden in 2017 zwaarder dan in 2016. Het

valutarisico weegt daarentegen weer lichter dan in 2016. Per saldo levert dit een beperkte stijging van het vereist eigen

vermogen op.

Per 31 december 2017 was de beleidsdekkingsgraad van SPV 87,0% en lag daarmee onder het minimaal vereist eigen

vermogen. Omdat er sprake is van zowel een dekkings- als een reservetekort was SPV verplicht uiterlijk 31 maart 2018

een herstelplan in te dienen bij DNB. De uitkomst van het herstelplan 2018 wordt nader toegelicht in de

toekomstparagraaf.

Toeslagbeleid

SPV verhoogt het pensioen jaarlijks met 2%. De 2% is de onvoorwaardelijke verhoging. SPV betaalt de onvoorwaardelijke

verhoging uit de premies. Is de financiële positie goed genoeg dan wordt er gekeken of er ruimte is om de pensioenen

extra te verhogen, Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over. SPV verhoogt de pensioenen alleen extra als de

beleidsdekkingsgraad hoger is dan 120%. Er kan meer toeslag gegeven worden als de dekkingsgraad groter wordt dan

120%. Met het oog op de huidige beleidsdekkingsgraad is het de verwachting dat de komende jaren geen extra

verhoging, naast de onvoorwaardelijke verhoging, kan plaatsvinden.

Per 1 januari 2017 zijn de pensioenen met 2% verhoogd (het onvoorwaardelijke deel van de toeslag). Voor deelnemers

die voor 1 januari 2004 gewezen deelnemer of pensioengerechtigde zijn geworden, is het pensioen met 2,5% verhoogd.

Gegeven de financiële positie van SPV is een extra toeslag niet mogelijk. Het toeslagbeleid wordt nader toegelicht in de

pensioenparagraaf.

Pension fund governance

SPV volgt de ontwikkelingen met betrekking tot wettelijk toezicht en wetgeving en verwerkt deze ontwikkelingen waar

nodig in de statuten, (pensioen-)reglement(en) en het bestuursbeleid (onder andere ABTN). De commissie Pension Fund

Governance (commissie PFG) heeft tot taak deze ontwikkelingen te volgen en voor te bereiden. De ontwikkelingen met

betrekking tot deze onderwerpen worden hieronder nader toegelicht.
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Bestuursmodel

Naar aanleiding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (2013) heeft SPV er in 2014 voor gekozen het huidige

bestuursmodel voort te zetten dat bestaat uit bestuursleden uit de beroepsgroep en voortzetting van het intern toezicht in

de vorm van een Visitatiecommissie. De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden of

leden van het Verantwoordingsorgaan en Visitatiecommissie zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van het

betreffende orgaan. De reglementen en statuten zijn opgenomen op de website van SPV. In het boekjaar hebben geen

wijzigingen plaatsgevonden in het bestuursmodel.

Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen (de Code) heeft tot doel het functioneren van de besturen van pensioenfondsen te verbeteren

en inzichtelijker te maken. Hiertoe zijn door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid 83 normen voor 'goed

pensioenfondsbestuur' geformuleerd. De Code is gebaseerd op het 'pas toe of leg uit' beginsel. Bepalend voor de werking

van de Code is hoe de pensioenfondsen met de intenties van de Code omgaan, niet de mate waarin ze die naar de letter

naleven. Dit betekent dus dat er ruimte is om af te wijken van de Code, mits dit weloverwogen gebeurt. De

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code.

Het bestuur heeft in 2017 en 2018 de naleving van de Code opnieuw geïnventariseerd. Zaken die om nadere uitvoering

vroegen zijn inmiddels opgepakt. 

SPV past de normen van de Code vrijwel volledig toe. Voor zover SPV afwijkt van de normen van de Code wordt dit

hierna per norm toegelicht.

l Norm 45: benoeming, ontslag en schorsing. Deze norm beschrijft onder andere dat een lid van de Visitatiecommissie

wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Het

Verantwoordingsorgaan heeft ervoor gekozen geen bindende voordracht te doen maar advies te geven aan het

bestuur over de voorgedragen leden. 

l Normen 65-70: diversiteit. Deze normen worden niet volledig nageleefd, met name ten aanzien van leeftijd en

geslacht. Diversiteit binnen het bestuur en Verantwoordingsorgaan worden nadrukkelijk in overweging genomen en

nagestreefd door middel van goede communicatie bij de verkiezingen. Echter, vereiste deskundigheid en geschiktheid

blijven leidend bij benoemingen in het bestuur of Verantwoordingsorgaan.

Op 25 mei 2018 moest het fonds voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dat kader

moest worden bepaald wie er verwerker was in de zin van de AVG en moesten verwerkersovereenkomsten worden

opgesteld. Door het opstellen van deze verwerkersovereenkomst wordt weer voldaan aan Norm 32 van de Code.

Geschiktheid

Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. Het bestuur toetst de

geschiktheid van de bestuursleden bij het aantreden, hiertoe zijn ook diverse profielschetsen opgesteld. Ook gedurende

het bestuurslidmaatschap wordt de geschiktheid van de bestuurders jaarlijks geëvalueerd. Het programma voor

permanente educatie van bestuursleden waarborgt dat de geschiktheid op peil blijft en waar nodig wordt verbreed of

ontwikkeld.

Het bestuur heeft een geschiktheidsplan opgesteld op basis van de wettelijk gestelde geschiktheidseisen. Het

geschiktheidsplan is erop gericht op gestructureerde wijze het niveau van deskundigheid van het bestuur te laten

aansluiten bij wat nodig is aan deskundigheid voor het goed besturen van SPV. Ook wordt jaarlijks een bestuursevaluatie

georganiseerd waarin het bestuur het functioneren van zowel de individuele bestuursleden als het bestuur als geheel aan

de orde stelt. Tevens worden de diverse commissies geëvalueerd.
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De uitvoering van het programma voor permanente educatie wordt gemonitord door de commissie PFG. In november

2017 heeft het bestuur aan de hand van een zelfevaluatie de effectiviteit van zijn functioneren onderzocht. Deze evaluatie

werd begeleid door een externe moderator. Naast een evaluatie van het collectieve functioneren werd ook het individuele

functioneren van de bestuursleden met elkaar besproken. Bij het collectieve functioneren zijn er  aandachtspunten

benoemd en uitgewerkt wat er goed werkt in de collectiviteit van het bestuur en wat er minder goed gaat. Er zijn diverse

positieve punten benoemd. Zo is er sprake van een kritisch en zorgvuldig opererend bestuur. De sfeer in het bestuur

wordt als open en veilig ervaren. Er zijn enkele dominante communicatiestijlen aanwezig, maar er wordt voldoende ruimte

gegeven aan de minder dominante communicatiestijlen. Iedereen voldoet aan de norm om altijd aanwezig te zijn in

bestuursvergaderingen. Dat bevordert een efficiënt verloop. In algemene zin is vastgesteld dat procedures en

taakverdeling op orde zijn. Ook zijn er punten van aandacht benoemd. Zo mag het risicomanagement meer gedragen

worden door het gehele bestuur en nog meer geïntegreerd worden. Op het gebied van deskundigheid is geopperd om de

opgedane kennis door een bestuurslid achteraf meer met elkaar te delen. Verder is er gesproken over het mandaat van

commissies versus de besluitvorming door het bestuur.

In het bestuur zijn er op individueel niveau uiteraard verschillen in specifieke deskundigheden, maar het bestuur als

geheel beschikt over voldoende deskundigheid. Op cruciale momenten laat het bestuur zich door voldoende specifieke

externe deskundigheid ondersteunen om onder alle omstandigheden in control te zijn. 

Het behouden van de vereiste deskundigheid blijft een punt van aandacht. Daarom wordt jaarlijks tijdens de zelfevaluatie

een opleidingsplan gemaakt voor het komende jaar. In 2017 zijn op basis van dit opleidingsplan door individuele

bestuursleden diverse opleidingen/cursussen/themabijeenkomsten gevolgd.

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn meegenomen in het aangepaste geschiktheidsplan. Het nieuwe geschiktheidsplan

is door het bestuur vastgesteld op 14 mei 2018. In dat geschiktheidsplan is rekening gehouden met de door de

Pensioenfederatie in september 2017 gepubliceerde Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur. 

Naleving wet- en regelgeving

De verklaring van naleving van de gedragscode van SPV is in 2017 weer door alle bestuursleden getekend. De

gedragscode is beschikbaar via de website van het fonds. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door het

bestuur nauwgezet gevolgd. Voor het fonds relevante wijzigingen worden geanalyseerd en de opvolging wordt besproken

in de bestuursvergaderingen. SPV heeft in 2016 vastgesteld dat alle dienstverleners beschikken over een vergelijkbare

gedragscode, aanverwante documenten en procedures en hiermee voldoen aan de eisen die SPV zelf intern stelt. Het

bestuur heeft voorts de omgang met privérelaties uitgewerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het in kaart brengen welke

privérelaties betrokkenen van het fonds hebben met bestaande en beoogde contractspartijen. Het overzicht van deze

privérelaties is in maart 2018 door het bestuur geactualiseerd.

Er zijn in 2017 door de bestuursleden geen meldingen gedaan van incidenten en meldingen met betrekking tot elk 

(potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico.

De Compliance Officer heeft op 19 maart 2018 aan de PFG-Commissie zijn bevindingen over 2017 gerapporteerd en de

rapportage werd in de bestuursvergadering van 8 april door het bestuur besproken. In deze rapportage constateert de

Compliance Officer dat:

l op basis van de opgegeven transacties door bestuursleden van SPV en de voor SPV zelf uitgevoerde transacties:

a (de schijn van) voorwetenschap zich niet heeft voorgedaan;

b kan worden geconcludeerd dat aan de 24 uurs regel is voldaan;

c (de schijn van) koersmanipulatie zich niet heeft voorgedaan;

l het proces van tekenen van jaarlijkse verklaringen van de bestuurders van SPV is gevolgd;

l er geen sprake is van nevenfuncties waarmee belangenverstrengeling bestaat met de functie van bestuurder van

SPV.
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Het bestuur heeft de Compliance Officer tevens verzocht een compliance check-up te verrichten op de diverse

governance documenten van SPV. De Compliance Officer rapporteerde daarover het volgende:

l de bevindingen uit de eerdere verrichte compliance check-up zijn geadresseerd in nieuwe versies;

l er zijn inhoudelijke suggesties gedaan over statuten en pensioen- en uitvoeringsreglement;

l de UPO en het Pensioen 1-2-3 zijn in opzet prima;

l de gedragscode is recent vernieuwd;

l de incidentenregeling is recent vernieuwd met in achtneming van nieuwe wetgeving op het terrein van privacy en

datalekken;

l het Compliance framework voldoet uitstekend en omvat de juiste onderwerpen, en kan daardoor fungeren als paraplu

voor de andere beleidsdocumenten.

Overeenkomstig artikel 104 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) wordt vermeld dat SPV:

l in het boekjaar 2017 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;

l in het boekjaar 2017 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 166 van de Wvb is gegeven; in het boekjaar 2017 geen

bewindvoerder als bedoeld in artikel 168 van de Wvb is aangesteld. Er zijn het bestuur geen overtredingen van wet-

en regelgeving bekend.

Toezichthouder

On site onderzoek

SPV heeft in 2017 gevolg gegeven aan de resterende twee (van oorspronkelijk vijf) bevindingen uit het onderzoek dat

DNB in 2016 naar het fonds instelde. 

In 2017 is het bestuur aan de slag gegaan met het actualiseren van het financieel crisisplan. DNB constateerde in haar

onderzoek namelijk dat de opzet van het financieel crisisplan niet voldoet aan alle eisen die in de regelgeving staat,

waardoor het financieel crisisplan niet afdoende gericht is op het voorkomen van een crisis en het plan beperkt werkt. Het

geactualiseerde financieel crisisplan, waarbij opvolging is gegeven aan de opmerkingen van DNB, is in

bestuursvergadering van 12 oktober vastgesteld.

DNB heeft in haar onderzoek ook geconstateerd dat het bestuur te afwachtend is in het ontwikkelen van een

toekomststrategie waarbij de consequenties van verschillende mogelijkheden zijn gekwantificeerd en vergeleken.

In antwoord hierop heeft het bestuur de opdracht voor het onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een

toekomststrategie geformuleerd. Op basis van een onderzoek is er een rapport gemaakt dat antwoord geeft op de

volgende vragen:

1.   Hoe ziet SPV zichzelf en de omgeving (SWOT)?

2.   Welke scenario's ziet SPV voor de komende 5-10 jaar?

3.   Hoe waardeert SPV deze scenario's en waarom?

4.   Wat is er nodig voor continuïteit van de huidige situatie?

5.   Als dat wat nodig is (zie 4) niet meer voldoende is, wat zijn dan de alternatieven en waarom?

Bij het beantwoorden van deze vragen heeft het bestuur nadrukkelijk de afstemming gezocht met de

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV) en het Verantwoordingsorgaan. De uitkomsten van het

rapport hebben geleid tot een tijdslijn waarin bepaalde toekomstscenario's moeten worden uitgewerkt. 

In juni 2017 heeft DNB aan SPV gevraagd haar te informeren over de missie, visie en strategie. Het bestuur heeft begin

september een aparte bijeenkomst gehouden om hier nader bij stil te staan; in die sessie heeft het bestuur onder meer

haar strategie, bestaande uit vier punten, herbevestigd:

1. het versterken van de binding met de beroepsgroep;

2. het inspelen op de consolidatie in de pensioenmarkt;

3. de transparantie over keuzes en de maatschappelijke rol vergroten;

4. het inspelen op ontwikkelingen in de beroepsgroep.
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Eind september is aan DNB een document overlegd waarin de missie, visie en strategie van SPV zijn verwoord.

Onderdeel van het document is de door het bestuur verrichte SWOT-analyse. In het document is tevens inzicht gegeven

in een aantal geplande acties naar aanleiding van de geformuleerde strategie. 

In juni van het verslagjaar heeft DNB voorts een sectorbrede uitvraag gedaan naar de beheersing van de niet financiële

risico's van het pensioenfonds. DNB kondigde aan voornemens te zijn deze uitvraag jaarlijks te gaan herhalen. SPV heeft

de vragen van DNB beantwoord waarbij zij inzage heeft gegeven in de getroffen maatregelen in de 'three lines of

defence', te weten het management (governance/beleid/bepalen van risico's), het risk management en compliance en de

internal audit.

De AFM deed in het verslagjaar onderzoek naar de door SPV verstrekte kortingsinformatie naar aanleiding van de in

2017 door te voeren korting op de opgebouwde pensioenaanspraken. De AFM beoordeelde de kortingsbrieven van SPV

naar de normen tijdig, duidelijk en evenwichtig en voorts keek de AFM in hoeverre de verstrekte informatie inzicht biedt in

de gevolgen die de korting heeft op het pensioen van de deelnemers. AFM koppelde als positieve bevindingen terug dat

de brieven tijdig waren verstrekt en dat de brieven een duidelijke structuur kennen. AFM formuleerde ook een tweetal

aanbevelingen. De eerste was het verbeteren van het inzicht in de gevolgen van de genoemde maatregelen van SPV.

Ten tweede acht AFM ruimte aanwezig om de samenhang tussen verschillende herstelmaatregelen beter uit te leggen.

SPV heeft besloten om deze twee aanbevelingen mee te nemen in de toekomstige communicatie met de deelnemers.

IT-risico

Toezichthouder DNB deed in 2016 vervolgonderzoek naar de beheersing van IT-risico's bij grotere pensioenfondsen.

Belangrijkste punt uit een eerder onderzoek was de borging van de bestuurlijke aandacht voor IT-risico's binnen de

bestuurlijke context. Enkele fondsen bleken niet goed in staat om op basis van het eigen plan van aanpak, met eigen

gestelde tijdslijnen, doelstellingen te halen. SPV heeft daarom het onderwerp IT specifiek behandeld in een aantal

sessies. Het resultaat van deze sessies is er op gericht dat de IT- kennis is verbreed, het risicobewustzijn verhoogd en er

een integrale aansluiting van IT is met de strategie en ambitie van SPV. Het bestuur zal in staat zijn om met de

bestuursleden onderling het IT-proces te blijven volgen en de uitvoerders te bevragen. 

In 2017 formuleerde SPV haar eigen IT-beleid, welke vervolgens in de beheersing en besluitvorming van SPV gebruikt

wordt. Naar aanleiding hiervan heeft SPV een aantal IT-risico's geformuleerd en bijbehorende acties om die risico's

afdoende te kunnen beheersen. Deze actiepuntenlijst wordt binnen de PFG-commissie bewaakt. De PFG-commissie

rapporteert hierover aan het bestuur. Het bestuur heeft SAPB bevraagd op de beheersing van de IT-risico's, aangezien

een belangrijk deel van de dienstverlening van SPV aan SAPB is uitbesteed. In een sessie is door SAPB uitgebreid

ingegaan op de door de pensioenbeheerder toegepaste beheersingsmaatregelen op IT-gebied alsmede vragen van het

bestuur.  

Klachten, geschillen en onregelmatigheden

Klachten kunnen door belanghebbenden worden gemeld bij de pensioenadministratie. Een geschil kan worden gemeld bij

de geschillencommissie van SPV. Informatie over wat te doen bij een klacht of geschil is beschikbaar op de website van

SPV. In 2017 zijn 21 klachten geregistreerd. Deze klachten hadden voornamelijk te maken met de hoogte van de

vaststelling van het beroepsinkomen. De deelnemers waren het niet eens met de hoogte van de premie. Deze klachten

zijn afgehandeld.  In 2017 is besloten om de boete van € 59, in verband met het niet tijdig verstrekken van een

inkomensopgave, af te schaffen; deze boete leidde in de praktijk tot het nodige onbegrip bij deelnemers .

Onregelmatigheden die binnen SPV, zijn organen of bij partijen aan wie taken zijn uitbesteed worden gesignaleerd

kunnen in eerste instantie worden gerapporteerd bij het dagelijks bestuur conform de incidentenregeling en

klokkenluidersregeling van SPV. Ook bij de uitvoerder en de vermogensbeheerder zijn klokkenluidersregelingen van

toepassing.

In 2017 zijn er geen geschillen aanhangig gemaakt
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Uitbesteding

Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd met de uitvoeringsorganisatie over de dienstverlening overeenkomstig

de service level agreement. Omdat in 2017 sprake is geweest van meerdere incidenten vond een apart overleg plaats

tussen het dagelijks bestuur en het management van SAPB. In die bijeenkomst is door SAPB goed geluisterd naar de

zorgen van SPV en is door SAPB een reactie gegeven. Ook is stil gestaan bij de wijze waarop SAPB in het vervolg 

(dergelijke) incidenten zoveel als mogelijk wil voorkomen. 

Het bestuur ontvangt jaarlijks een ISAE3402 rapportage van SAPB welke nader in het bestuur wordt besproken.

Periodiek heeft het bestuur overleg met de vermogensbeheerder. In deze overleggen is uitvoerig stilgestaan bij de

resultaten van de vermogensbeheerder. Hierop wordt later in dit verslag verder ingegaan. Daarnaast heeft het bestuur

kennisgenomen van het ISAE 3402 rapport van de vermogensbeheerder en heeft het bestuur dit geanalyseerd. Ook is

stilgestaan bij de dienstverlening van de vermogensbeheerder aan de hand van de in de service level agreement

gemaakte afspraken.

Standaard vindt er jaarlijks een evaluatie plaats over de dienstverlening van het afgelopen jaar, waarin nieuwe afspraken

gemaakt worden voor het komende jaar. Onderdeel van de evaluatie zijn de uitkomsten van het

klanttevredenheidsonderzoek. Dit geldt voor zowel de uitvoeringsorganisatie als de vermogensbeheerder.

Meldplicht datalekken

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van toepassing. Tot die datum regelde de

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De Autoriteit

Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de 'meldplicht datalekken'. Deze meldplicht houdt in dat er direct een melding gedaan

moet worden bij de AP zodra er sprake is van een ernstig datalek. Het kan daarbij al gaan om een brief die aan een

verkeerd adres is gestuurd is. SAPB heeft een procedure rond datalekken geregeld. De uitvoeringsorganisatie houdt een

register bij waarin de gemelde incidenten worden geadministreerd (voor drie jaar). Via de reguliere communicatiekanalen

en de rapportage "Niet-financiële risico's" wordt SPV op de hoogte gehouden van datalekken. Omdat SPV de

pensioenadministratie heeft uitbesteed, is uitvoeringsorganisatie "bewerker van gegevens" in de zin van de Wbp.

Afspraken over hoe er omgegaan dient te worden met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst.

Hierin zijn ook afspraken opgenomen over de manier waarop omgegaan moet worden met (mogelijke) datalekken. In

2017 heeft SPV geen melding hoeven doen van een datalek.

Intern Toezicht

Het intern toezicht richt zich met name op het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen, op de

checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en op de wijze

waarop wordt omgegaan met de risico's op de korte en langere termijn voor SPV. Het intern toezicht wordt uitgevoerd

door een externe visitatiecommissie. Met ingang van de visitatie over 2016 wordt deze uitgevoerd door PF support. De

keuze voor deze partij is onder andere bepaald op basis van ervaringen van andere pensioenfondsen met PF support, de

ervaring van PF support met beroepspensioenfondsen, de aanpak en de mogelijkheid tot een jaarlijkse opzegging van de

overeenkomst. Daarnaast maakt PF support onderdeel uit van de DNB-visitatiegroep om de visitatie verder te

ontwikkelen. De keuze voor PF support en de keuze voor de leden van de Visitatiecommissie heeft in overleg met het

Verantwoordingsorgaan plaats gevonden. Het Verantwoordingsorgaan heeft hier een positief advies over gegeven.

Convenant en uitvoeringsovereenkomst DPV-SPV

In het verslagjaar hebben DPV en SPV besloten om hun onderlinge afspraken te vernieuwen dan wel aanvullend vast te

leggen. Het convenant en de uitvoeringsovereenkomst tussen DPV en SPV werden daartoe vernieuwd. Het

Verantwoordingsorgaan gaf haar advies over deze documenten. Beide documenten zijn door DPV en SPV ondertekend:

het convenant op 15 december 2017 en de uitvoeringsovereenkomst op 15 maart 2018.
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Communicatie

SPV volgt de ontwikkelingen met betrekking tot vereisten omtrent de communicatie aan de betrokkenen bij SPV en past

het communicatiebeleid hier waar nodig op aan. Daarbij is het van belang dat de betrokkenen tijdig, concreet en duidelijk

worden geïnformeerd over belangrijke zaken. De communicatiecommissie heeft onder andere de taak deze

ontwikkelingen te volgen, voor te bereiden en tot uitvoering te brengen.

De Wet pensioencommunicatie trad op 1 juli 2015 in werking en werd in stappen geïmplementeerd. Het doel is betere

pensioencommunicatie. Pensioenfondsen moeten de onzekerheden over pensioen beter uitleggen. En deelnemers

krijgen een persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen. Pensioenfondsen kunnen met digitale informatie kosten

beperken.

Het Pensioen 1-2-3 werd met ingang van 1 juli 2016 verplicht. In 2017 werd het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

aangepast zodat het beantwoordt aan nieuwe communicatievereisten. De UPO is een stuk compacter en daarnaast wordt

gebruik gemaakt van de logo's uit Pensioen 1-2-3 die het begrip vergemakkelijken.  

Communicatiedoelstelling

De communicatiedoelstellingen zijn opgenomen in het communicatieplan.

SPV wil het pensioenbewustzijn verhogen en de pensioenbekwaamheid vergroten. Het doel is om de deelnemers te

stimuleren zich te verdiepen in hun eigen pensioensituatie, weten wat je inkomen en uitgaven zijn nu en straks, en weten

waar je op uit wilt komen en wat je daarvoor (nu) moet doen. Vertaald naar communicatie-activiteiten betekent dit:

concreet, bondig en duidelijk de deelnemers informeren over de voor hen belangrijke zaken. Waarbij de deelnemer, ook

in de communicatie, centraal staat.

Deelnemers bepalen zelf via welk communicatiekanaal ze welke informatie willen opnemen, aansluitend op hun

informatiebehoefte. Kennis alleen is niet voldoende om deelnemers pensioenbewust(er) te krijgen. Communicatie richt

zich daarom niet alleen op het vergroten van (pensioen)kennis, maar appelleert ook aan gevoel en helpt deelnemers bij

het inzichtelijk maken van hun financiële pensioensituatie na hun pensionering.

Begrijpelijkheid van de communicatie is van groot belang. De AFM houdt toezicht op de wijze waarop het pensioenfonds

communiceert. Hierbij wordt aandacht besteed aan de informatiedrager, het taalniveau, de communicatievorm en

verwijzingen naar web/mail/telefoon. SPV heeft een lezerspanel ingesteld. De panelleden ontvangen enkele keren per

jaar een uitnodiging om een communicatie-uiting van SPV richting de deelnemers vooraf te toetsen. Deze toets op

begrijpelijkheid en betrokkenheid helpt SPV om de communicatie meer aan te laten sluiten op de doelgroepen. Verder

worden de panelleden een keer per jaar uitgenodigd door de communicatiecommissie om de taken en de voortgang te

evalueren. Aan het bestuur is door de communicatiecommissie inzicht gegeven in de communicatieactiviteiten van SPV

en ook inzicht gegeven in het websitegedrag van de deelnemers van SPV.

De persoonlijke pensioeninformatie van de deelnemers is beschikbaar via het UPO en het Pensioenregister 

(www.mijnpensioenoverzicht.nl). In 2017 hebben alle deelnemers een UPO ontvangen. Daarnaast biedt SPV via de

website aan de deelnemers een eigen pensioenplanner (link) aan waarmee op basis van actuele gegevens verschillende

pensioenscenario's kunnen worden doorgerekend. Ook heeft SPV een SMS-service: SPV roept haar deelnemers, die zich

voor deze service hebben aangemeld, in voorkomende gevallen op een actie te ondernemen.

Terugblik op 2017

De financiële situatie van SPV was, net als in 2016, een belangrijk onderwerp waarover gecommuniceerd diende te

worden. Alhoewel dus niet het eerste jaar van een toegepaste korting blijft dit een vervelend en pittig bericht voor de

deelnemers. Naast de communicatie per brief wordt voorts gebruik gemaakt van berichten op de website, nieuwsbrief,

artikel KNOV en persberichten. Daarbij zijn transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid belangrijke aandachtspunten.
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Belangrijke andere speerpunten waren: 

l Website

de Website is in een nieuw jasje gestoken, moderner en technisch verbeterd. Hierdoor is de site ook vanaf de mobiel

prettiger leesbaar. Op 19 september is door de overgang op sitecore de inlogmodule vernieuwd.

l Fysieke nieuwsbrieven

In april en november zijn twee nieuwsbrieven verzonden om slapers en deelnemers te informeren over relevante

ontwikkelingen voor hun pensioen. De nieuwsbrieven zijn in nieuwe stijl en heldere taal geschreven.

l Digitale nieuwsbrieven

De e-nieuwsbrief is geïntroduceerd. De nieuwsbrief is bovengemiddeld vaak ten opzichte van de benchmark geopend.

l Inzet steunzenders

Door het inschakelen van ambassadeurs kan de afstand tussen pensioenfonds en de deelnemers /

pensioengerechtigden worden verkleind. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het bestuur, het

Verantwoordingsorgaan, DPV, de verenigingsraad, de verschillende kringen, de praktijkhouders en de

beroepsorganisatie KNOV.

l Deelnemersonderzoek

Wat vindt de deelnemer van de hulp en de informatie die ze van het pensioenfonds krijgen? En hoe kan SPV ze nog

beter helpen en faciliteren? Er is gekozen voor een panelonderzoek waar de uitvraag in een bijeenkomst per

doelgroep is gedaan (jongeren en ouderen).

l Samenwerking DPV

SPV wil draagvlak verhogen en kennis over de pensioenregeling vergroten met gezamenlijke communicatie. Niet

teveel zenders, want dat werkt verwarrend.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor 2018?

SPV blijft zich inzetten om in begrijpelijke taal het pensioen voor deelnemers 'dichterbij' te brengen. Dat doet SPV met

communicatie die zich meer dan voorheen ook uit in beelden en gericht is op gevoel. 

De doelstellingen die in 2017 zijn vastgesteld, zijn ook voor 2018 nog steeds relevant:

l Het versterken van binding met de beroepsgroep;

l Het vergroten van transparantie over keuzes en maatschappelijke rol;

l Het inspelen op ontwikkelingen in de beroepsgroep.

Deze doelstellingen leiden voor 2018 tot de volgende speerpunten van communicatie in 2018:

l Bijdragen aan het vergroten van kennis van de financiële situatie en begrip voor de herstelmaatregelen: De financiële

situatie van SPV zal ook in 2018 vragen om heldere, tijdige en evenwichtige communicatie;

l Bijdragen aan het vergroten pensioenbewustzijn & -bekwaamheid van de deelnemer: SPV wil deelnemers helpen en

faciliteren als ze vragen hebben en ze waar nodig bij bepaalde events en (uit)vragen actief informeren;

l Vergroten van vertrouwen in fonds, fondsbestuur en pensioenregeling, in standhouden van draagvlak: SPV kan

inspelen op dit vertrouwen door zichzelf goed te profileren; 

l Vergroten inzicht in beroepsgroep en haar denken over pensioenzaken: om de binding met de beroepsgroep te

vergroten, brengen we in kaart hoe verloskundigen denken over hun pensioen en hun pensioenfonds.
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PENSIOENPARAGRAAF

In deze paragraaf gaan we specifiek in op de pensioenregeling, de premie en het toeslagenbeleid zoals dit gold in het

boekjaar 2017 van SPV.

Pensioenregeling

SPV is een beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub j van de Wvb. De door SPV uitgevoerde

pensioenregeling wordt gekarakteriseerd als een premieregeling in de zin van de Wvb.

Deelnemerschap

De deelname aan de beroepspensioenregeling is verplicht voor eenieder die als verloskundige is ingeschreven in het

register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, alsmede eenieder die in vorenbedoeld

register als verloskundige is ingeschreven geweest, dan wel heeft voldaan aan alle eisen die aan inschrijving als

verloskundige zijn gesteld en eenieder die in Nederland werkzaam is binnen de geboortezorg of uit hoofde van zijn of

haar verloskundige titel bestuurlijke functies bekleedt en de pensioendatum nog niet heeft bereikt. 

Verloskundigen in loondienst op wie de pensioenregeling van het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds of het

Pensioenfonds Zorg en Welzijn van toepassing is, zijn vrijgesteld van deelneming.

Basis voor de pensioenopbouw

De pensioenregeling van SPV is een zogenoemde 'beschikbare premieregeling'. Dat betekent dat de hoogte van de

pensioenpremie het uitgangspunt is voor de berekening van de pensioenopbouw van de individuele deelnemer. De

hoogte van de jaarpremie is gelijk aan 15,7% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het

beroepsinkomen van de deelnemer, verminderd met een franchise. Het voor de pensioenopbouw in aanmerking te

nemen beroepsinkomen is gemaximeerd. Per 1 januari 2017 is dit maximum gelijk aan € 96.337. De franchise is per 1

januari 2017 gelijk aan € 22.885.

Door wetswijzigingen is de vaststelling van het beroepsinkomen (de inkomensdefinitie) voor zelfstandige verloskundigen

per 1 januari 2015 veranderd.

Het beroepsinkomen voor de zelfstandigen bestaat uit de uit verloskundige werkzaamheden genoten winst uit 

onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd

met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende

jaar van deelneming in de pensioenregeling (t-3). Voor deelnemers in loondienst wordt de premie gebaseerd op het

beroepsinkomen van het kalenderjaar.

De pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 67 jaar bereikt. 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

De deelnemer die gedwongen wordt te stoppen met de uitoefening van zijn beroep als verloskundige wegens blijvende

algehele beroepsarbeidsongeschiktheid, zou daarmee een deel van zijn toekomstige pensioenopbouw moeten missen.

Om dat te voorkomen, kan de deelnemer zich vrijwillig verzekeren voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw

bij arbeidsongeschiktheid. In bepaalde gevallen, en onder bepaalde voorwaarden, wordt voor de deelnemer de

pensioenopbouw voortgezet, zonder dat hij daarvoor nog jaarlijks een premie verschuldigd is. Voor de verzekering van

premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid betaalt de deelnemer een premie van 0,5% (2017) van de

pensioengrondslag. 
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Inkoopfactorenbeleid 2017

De premie bedraagt 15,7% van de pensioengrondslag (16,2% inclusief verzekering van premievrijstelling bij

beroepsarbeidsongeschiktheid). Van deze premie wordt jaarlijks pensioen ingekocht. Voorafgaand aan het nieuwe jaar

worden door het bestuur van SPV nieuwe pensioeninkoopfactoren vastgesteld op grond van een advies van de actuaris

van SPV. Deze pensioeninkoopfactoren gelden ongewijzigd vanaf 1 januari van een boekjaar voor dat gehele jaar.

De door het bestuur vastgestelde inkooptarieven worden gebaseerd op de volgende onderdelen: 

l de actuarieel benodigde koopsom ter dekking van de jaarlijkse inkoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen,

rekening houdend met over deze inkoop in de toekomst te verlenen toeslagen van 3% per jaar; 

l de actuarieel benodigde risicopremie ter dekking van het bij overlijden van de deelnemer nog niet opgebouwde

partnerpensioen, rekening houdend met over dit nog niet opgebouwde partnerpensioen in de toekomst te verlenen

toeslagen van 3% per jaar; 

l een inhouding van 12% op de beschikbare premie ter dekking van jaarlijkse administratiekosten; 

l een inhouding van 0,5% op de beschikbare premie ter dekking van het wezenpensioen. 

Aan de berekening van de inkooptarieven liggen de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen ten

grondslag:

l rentevoet: 4,4%;

l overlevingsgrondslagen: AG Prognosetafels 2016 met fondsspecifieke correctie gebaseerd op het Willis Towers

Watson 2016 ervaringssterftemodel.

De inkoopfactoren worden sekseneutraal vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een veronderstelde verhouding van

100% vrouw, 0% man.

Per 1 januari 2017 zijn, conform het herstelplan, de inkooptarieven aangepast waardoor de pensioenopbouw  met 30%

wordt verlaagd.

Toeslagbeleid

Sinds 2008 heeft SPV een toeslagbeleid dat voor een deel onvoorwaardelijk en voor het overige voorwaardelijk is. De

opgebouwde en ingegane pensioenen worden jaarlijks met een onvoorwaardelijke toeslag van 2% verhoogd. Afhankelijk

van de financiële positie van SPV kan het bestuur een extra toeslag verlenen. Het beleid met betrekking tot het verlenen

van extra toeslagen is voorwaardelijk en er wordt door SPV geen bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van het

voorwaardelijke toeslagbeleid. Extra toeslagen worden uit de algemene reserve gefinancierd, indien en voorzover de

algemene reserve daartoe naar het oordeel van het bestuur toereikend is.

Leidraad voor het voorwaardelijke toeslagbeleid 

Het bestuur hanteert voor het voorwaardelijke toeslagbeleid de volgende leidraad: 

l Geen extra toeslag, indien de beleidsdekkingsgraad minder bedraagt dan 120%; 

l Het nFTK-toeslagpercentage, indien en zolang de beleidsdekkingsgraad meer dan 120% bedraagt.

In de leidraad speelt het nFTK-toeslagpercentage een belangrijke rol. Dit is het wettelijke maximale voorwaardelijke

toeslagpercentage. Het nFTK-toeslagpercentage is het toeslagniveau dat naar verwachting in de gehele toekomst kan

worden toegekend (uitgaande van bepaalde aannames). Het nFTK-toeslagpercentage bedraagt 0% bij een

beleidsdekkingsgraad van 110% (of lager) en loopt vervolgens geleidelijk op naarmate de beleidsdekkingsgraad stijgt.

Het nFTK-toeslagpercentage bij een gegeven niveau van de beleidsdekkingsgraad hangt op basis van de wettelijk

voorgeschreven berekeningsmethodiek af van de rentetermijnstructuur. Uitgaande van een gegeven niveau van de

beleidsdekkingsgraad, is het nFTK-toeslagpercentage lager naarmate de rentetermijnstructuur hoger ligt.

Uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur kan het bestuur op enig moment besluiten om van de leidraad af te wijken of

om een andere leidraad voor het voorwaardelijke toeslagbeleid te gaan hanteren. Het bestuur hanteert in beginsel 

30 september als jaarlijkse peildatum voor het voorwaardelijk toeslagbeleid. 
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De pensioenen van de pensioengerechtigden die hebben gekozen om hun pensioen te converteren (zoals bedoeld in

artikel 14 van het pensioenreglement) naar een hoger pensioen bij pensioeningang worden, afhankelijk van de datum

waarop met pensioen is ingegaan en gekozen voor conversie, aangepast met een totale toeslag die 2% respectievelijk 

2,5%-punten lager ligt dan het totaal van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke toeslag.

Overzicht van de verleende toeslagen/ verlagingen vanaf 2007: 

Datum van betreft opgebouwde  vaste    verlaging 

de verhoging aanspraken tot en met  verhoging 

01-01-2008 ultimo 2007*  3,00%    0,00% 

01-01-2009 ultimo 2008  2,00% resp. 2,50%**  0,00% 

01-01-2010 ultimo 2009  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2011 ultimo 2010  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2012 ultimo 2011  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2013 ultimo 2012  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2014 ultimo 2013  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2015 ultimo 2014  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2016 ultimo 2015  2,00% resp. 2,50%  0,00% 

01-01-2017 ultimo 2016  2,00% resp. 2,50%  0,40%*** 

01-01-2018 ultimo 2017  2,00% resp. 2,50%  1,40%**** 

 
*Bij de wijziging van de regeling per 1 januari 2008 heeft het bestuur besloten om de rechten voortaan te verhogen op

basis van de ultimo-stand van het voorgaande jaar. Hierdoor hebben de deelnemers en pensioengerechtigden in 2008

een verhoging toegekend gekregen over een extra jaar pensioenopbouw.

**Bij de toeslagverlening over de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken is er vanaf 2008 sprake van een

onvoorwaardelijke toeslag van 2%. Dat betekent dat de deelnemer recht heeft op een jaarlijkse verhoging van haar

pensioen met 2%. Wanneer men vóór 1 januari 2004 gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is geworden, geldt een

onvoorwaardelijke toeslagverlening van 2,5%. Deze onvoorwaardelijke toeslagverlening is alleen van toepassing op de tot

en met 31 december 2003 opgebouwde pensioenaanspraken.

*** Op basis van de financiële positie van 31-12-2015 moesten de ingegane pensioenen en de opgebouwde

pensioenaanspraken ultimo 2016 worden verlaagd. Het betreft een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten

zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2015 van 0,4%, door gevoerd per 31 december 2016, naar de stand van 31

december 2016 (dus inclusief de pensioenopbouw voor actieven in 2016).

**** Op basis van de financiële positie van 31-12-2016 moesten de ingegane pensioenen en de opgebouwde

pensioenaanspraken ultimo 2017 worden verlaagd. Het betreft een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten

zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2016 van 1,4%, door gevoerd per 31 december 2017, naar de stand van 31

december 2017 (dus inclusief de pensioenopbouw voor actieven in 2017).

 De volledige herstelmaatregelen zijn opgenomen in de bestuursparagraaf onder herstelplan 2017.

Voorwaardelijkheidsverklaring

Het toeslagbeleid wordt ook verwoord in een zogenaamde "voorwaardelijkheidsverklaring". Deze verklaring en de

bijbehorende tekst was SPV wettelijk verplicht op te nemen in al haar communicatie-uitingen. SPV heeft de verplichting

om te informeren over toeslagverlening. De AFM houdt toezicht op de teksten die zijn bedoeld voor de communicatie

richting de deelnemer. De voorwaardelijkheidsverklaring van SPV is opgenomen in de bijlagen.
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Wijzigingen in het pensioenreglement ten opzichte van 2017

Het pensioenreglement is per 1 januari 2018 gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het volgende:

l het actualiseren van de kerncijfers (maximaal beroepsinkomen, franchise, afkoopbedrag klein pensioen);

l het schrappen van de afkoopmogelijkheid van SPV van kleine pensioenen (onder de afkoopgrens) indien het

deelnemerschap is geëindigd na 31 december 2017; 

l het nauwkeuriger omschrijven van de omstandigheden waaronder vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw bij SPV

mogelijk is;

l  het actualiseren van de diverse factoren alsmede de bijbehorende rekenvoorbeelden;

l het in lijn brengen van de definitie van partner bij de begripsomschrijvingen met die gehanteerd in het

pensioenreglement.

Een uitgebreidere beschrijving van de pensioenregeling, zoals deze in 2017 van toepassing was, is opgenomen in de

bijlagen.
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BELEGGINGSPARAGRAAF

In deze paragraaf gaan we onder andere specifiek in op het beleggingsbeleid zoals dit gold in het boekjaar 2017 van

SPV.

Terugblik 

2017 kenmerkte zich door een zeer sterk economisch groeimomentum. De wereldeconomie groeide over het jaar met

circa 3,5%. Zowel de ontwikkelde landen als de opkomende landen droegen bij aan deze cyclische opleving.

Vertrouwensindicatoren stegen verder en stonden aan het eind van 2017 op historisch hoge niveaus. Tegelijkertijd bleef

de inflatie gemiddeld genomen gematigd. Dit gaf de centrale banken de ruimte om het monetaire beleid ruim te houden.

Wel zetten de monetaire autoriteiten stappen richting normalisatie van het beleid. Maar per saldo gebeurde dit in een zeer

gematigd tempo. De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde de beleidsrente drie keer met 25 basispunten. In het

vierde kwartaal begon de Fed met het afbouwen van haar balans door aflopende obligaties en renteopbrengsten niet

meer te herbeleggen. De Europese Centrale Bank (ECB) hield de renteniveaus constant en continueerde het

opkoopprogramma. De lage inflatie blijft de belangrijkste reden voor de ECB om een aanhoudend ruim monetair beleid te

voeren. De Bank of England (BoE) verhoogde de beleidsrente éénmaal in 2017. De gestegen inflatie in het Verenigd

Koninkrijk was de belangrijkste reden hiervoor. 

De politieke gebeurtenissen in 2017 hadden nauwelijks effect op de financiële markten. Het presidentschap van Trump

leidde niet tot de gevreesde negatieve effecten voor de wereldeconomie. Sterker nog, het in december goedgekeurde

belastingplan kan voor een positieve impuls voor de Amerikaanse economie en de bedrijfswinsten zorgen. In Europa

leidden de verkiezingsuitslagen in Frankrijk, Nederland en Duitsland niet tot grote veranderingen. Het

onafhankelijkheidsstreven van Catalonië deerde de markten nauwelijks. De Brexit-onderhandelingen verlopen stroef,

mede door de interne onrust in het Verenigd Koninkrijk. De vervroegde verkiezingen in het Verenigde Koninkrijk leidde

niet tot de gehoopte ruime meerderheid voor May. Ook de geopolitieke strubbelingen tussen de Verenigde Staten en

Noord-Korea liepen uiteindelijk met een sisser af.

De gunstige macro-economische omgeving ondersteunde de risicovolle beleggingen in 2017. Daarnaast zorgden de

gematigde inflatie en het aanhoudend ruime monetaire beleid ervoor dat renteniveaus laag bleven. De totaalrendementen

van de meeste beleggingscategorieën waren hierdoor positief. Aandelen voeren de rendementslijst aan gevolgd door

grondstoffen en de risicovollere vastrentende categorieën Obligaties Opkomende Markten (in harde valuta) en High Yield.

De risico-opslagen van deze twee laatste beleggingscategorieën daalden verder in 2017. Obligaties Opkomende Markten 

(in lokale valuta) bleven achter bij de variant in harde valuta vanwege de appreciatie van de euro ten opzichte van de

valuta's van opkomende landen. Grondstoffen eindigden het jaar in de plus na een sterke stijging van de olieprijs in de

tweede helft van het jaar. De totaalrendementen op euro-staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties waren

per saldo beperkt. 

Gevoerd beleid

De belangrijkste thema's en de ontwikkelingen op het gebied van balans- en portefeuillebeheer in 2017 waren: 

l Aan het begin van vorig jaar is met de implementatie van het Robeco multi factor mandaat de transitie van de

aandelenportefeuille afgerond. De beweging is gemaakt van losse regiofondsen naar een minder complexe,

wereldwijd ingerichte portefeuille met een duidelijke strategie keuze voor factorbeleggen en passief.

l Naar aanleiding van de transitie van de aandelenportefeuille, waarbij de regionale verdeling is gewijzigd, is het

valutarisicobeleid opnieuw tegen het licht gehouden. Geconcludeerd is dat deze nog passend is.

l In 2017 heeft is er ook onderzoek gedaan over de invulling van aandelen opkomende markten. Op basis daarvan is

geconcludeerd dat actief beheer van deze portefeuille waarde zou kunnen toevoegen en dat dit ook past bij de

investment beliefs van SPV. Vanwege de net afgeronde transitie bij aandelen ontwikkelde markten is besloten

vooralsnog pas op de plaats te maken.
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l In het afgelopen jaar heeft SPV het rebalancing beleid geëvalueerd, op basis daarvan is geconcludeerd dat het

huidige beleid passend is.

l In 2017 is begonnen met de uitwerking van een raamwerk van criteria om discussie binnen SPV over de

renteafdekking meer gestructureerd vorm te geven. Dit zal in 2018 afgerond worden. 

l Vorig jaar is inflatierisico als beleggingsthema besproken. Geconcludeerd is dat het inflatierisico beperkt is omdat er

vanwege het onconditionele karakter van de vaste 2% indexatie geen directe koppeling is met de inflatieontwikkeling.

Portefeuillewaarde 

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan 

het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

Bedragen x € 1.000.000 2017 2016 

 Bedrag Percentage Bedrag Percentage 

Aandelen 112,5 39,6% 107,0 39,4% 

Vastrentende waarden  138,6 48,7% 139,5 51,2% 

Vastgoed 13,9 4,9% 5,4 2,0% 

Grondstoffen 19,3 6,8% 20,2 7,4% 

     

Totaal 284,3 100% 272,2 100% 

     

Waarde 

Rentehedge  (CLOF*) 

 

74,7 

  

70,0 

 

Valutahedge 0,9  -1,3  

     

     

Totaal inclusief rentehedge 

 

359,9  340,9  

* Collectief Liability Overlay Fund 

 

 

 

Rendementen 

Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin door het 

pensioenfonds wordt belegd.  
 

 2017 2017 2016 2016 

 Portefeuille Benchmark Portefeuille Benchmark 

Aandelen 11,1% 10,0% 10,1% 9,6% 

Vastrentende waarden (excl. 

CLOF) 

 

2,0% 

 

1,8% 

 

6,2% 

 

5,8% 

Grondstoffen 6,2% 2,4% 15,7% 9,1% 

Vastgoed 10,9% 12,4% 9,9% 10,3% 

Totaal 6,1% 5,4% 8,7% 8,1% 

Inclusief rente- en valutahedge 4,1% - 12,3% - 
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Afdekking renterisico

Het renterisico is één van de grootste en belangrijkste risico's op de balans van een pensioenfonds. SPV beheerst dit

risico door te beleggen in vastrentende waarden (staatsobligaties, niet-staatsobligaties, hypotheken) en het Collectief

Liability Overlay Fund (CLOF). SPV maakt gebruikt van een strategie waarbij 57% van de rentegevoeligheid van de

pensioenverplichtingen op basis van de rekenrente wordt afgedekt. Het beleid is in 2017 niet aangepast. In 2017 bewoog

de 30-jaars swaprente tussen de 1,25% tot 1,65%. Begin juli bereikte de 30-jaars swaprente met ongeveer 1,65% het

hoogste niveau in 2017. Uiteindelijk liet de swaprente over het hele jaar een beperkte stijging van 0,26% zien van 1,24%

naar 1,50%. De stijging van de swaprente droeg in 2017 positief bij aan de dekkingsgraad, omdat het renterisico voor

ongeveer 43% niet werd afgedekt.

Afdekking valutarisico

Het pensioenfonds belegt in verschillende beleggingen die in buitenlandse valuta's genoteerd zijn. Hierdoor loopt het

pensioenfonds valutarisico. Dit is het risico dat de buitenlandse valuta dalen en de beleggingen omgerekend in euro in

waarde dalen. Belangrijke buitenlandse valuta's waarin belegd wordt, zijn: de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en het

Britse pond. Het valutarisico van deze valuta's wordt voor 75% afgedekt naar de euro. Andere valuta's worden niet

afgedekt. Voor de beleggingscategorieën: Global High Yield en Obligaties Opkomende Markten (in harde valuta) wordt

het valutarisico volledig afgedekt binnen de beleggingsinstellingen. Het valutarisico in Aandelen Opkomende landen wordt

vanwege de sterke link naar de Amerikaanse dollar voor 37,5% afgedekt als een Amerikaanse dollar exposure.

De valuta afdekking droeg positief bij aan het resultaat van de portefeuille over 2017. De afgedekte valuta daalden

namelijk in waarde ten opzichte van de euro. De daling van het Britse pond bleef het meest beperkt met ongeveer 4%,

terwijl de Amerikaanse dollar met ruim 13% het meest daalde. De ontwikkeling van de Amerikaanse dollar bepaalde

vooral het resultaat van de valuta afdekking, omdat dit ook de grootste valutapositie is.

Dynamische Asset Allocatie (DAA) 

Ook in 2017 heeft SPV een Dynamische Asset Allocatie (DAA) beleid gevoerd. De doelstelling van dit DAA-beleid is het

verbeteren van het rendement-/risicoprofiel van de (statische) strategische asset allocatie door in te spelen op kansen en

risico's. 

Heel 2017 werd aandelen Opkomende Markten overwogen ten koste van euro-staatsobligaties. Deze positie heeft een

positief rendement opgeleverd. De aantrekkelijke waardering van aandelen Opkomende Markten gecombineerd met het

economische herstel leidde tot stijgende aandelenkoersen. Aandelen Opkomende Markten was de aandelenregio met het

hoogste totaalrendement (ruim 20% in euro). Het totaalrendement op euro-staatsobligaties was nagenoeg vlak, ondanks

de negatieve rendementen op Duitse en Nederlandse staatsobligaties.  De totale bijdrage van het DAA-beleid aan het

resultaat over 2017 bedroeg 0,34%.

Vastrentende waarden

Euro Staatsobligaties

De portefeuille heeft vooral kunnen profiteren van de visie van de portefeuillebeheerder dat de rente in Europa geen

duidelijke richting zou kiezen en dat de marktverwachting over een rentestijging in de VS overspannen was. Het jaar werd

gedomineerd door het beleid van de centrale banken en politieke ontwikkelingen. Ondanks de laagblijvende inflatie

maakte de centrale bank van Europa bekend om het opkoopprogramma te verkleinen. De Amerikaanse centrale bank is

zelfs al begonnen met het verkleinen van haar balans. Daarnaast was de onzekerheid in de markten hoog rond de

verkiezing in de verschillende landen in Europa. Uiteindelijk steeg de Duitse rente 0,22% naar een niveau van 0,43%. De

Amerikaanse rente sloot het jaar nagenoeg onveranderd af op 2,40% na eerst tot ca. 2,00% te zijn gedaald. Ook het

renteverschil tussen Italië en Duitsland bleef met 1.59% nagenoeg onveranderd. De portefeuille behaalde met een

rendement van -0,1% versus een benchmarkrendement van -0,4% een outperformance van 0,3%.
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Bedrijfsobligaties

Het afgelopen jaar was een positief jaar voor bedrijfsobligaties. Spreads (risico-opslagen) op bedrijfsobligaties startten het

jaar met 126 bps (1,26%) boven Duitse staat, maar eindigden het jaar veel lager, namelijk 88 bps boven Duitse staat. Het

positieve sentiment werd vergroot door de ECB die grote aantallen bedrijfsobligaties bleef opkopen. Ook werd het

opkoopprogramma van de ECB verlengd tot eind september 2018 én werd de einddatum van het programma open

gehouden. Van het positieve klimaat in de creditmarkten is geprofiteerd omdat de portefeuille nagenoeg het gehele jaar

een overwogen positie in risico had  ten opzichte van de benchmark. Alleen in de maand augustus hadden was dit niet

het geval, maar toen was de markt zwak. Verder is geprofiteerd van de overwogen positie in Financials. Naast top-down

is ook bottom-up waarde toegevoegd, met name binnen de sectoren Supranationals, Banken en Consumers. In totaal is

er een outperformance behaald van 0,4%. De rente is per saldo afgelopen jaar iets gestegen, maar door de lagere

spreads rendeerde de benchmark met 1,4%. Dankzij de gerealiseerde outperformance bedroeg het portefeuillerendement

1,8%.  

Hypotheken

Vanuit het perspectief van een institutionele belegger is er in tijden van lage (risicovrije)rente op obligaties een zoektocht

naar alternatieve 'veilige havens'. Het beleggen in Nederlandse hypotheken is hierop een antwoord door het gunstige

macro-economische klimaat, de dalende werkloosheid, de geprognosticeerde stijging van woningprijzen, een dalend

aantal defaults op woninghypotheken en de aantrekkelijke marge en de relatief lage kapitaaleis voor pensioenfondsen en

verzekeraars. Het jaar 2017 begon sterk en noteerde in het eerste kwartaal de hoogste hypotheekomzet van de

afgelopen tien jaar. De hoge omzet is te verklaren door het hoge aantal afgesloten hypotheken en de recordhoogte van

de gemiddelde hypotheeksom (€ 281.000). Ook de groepen doorstromers en oversluiters laten een sterke groei zien.

Ondanks de stijging blijft de geprognosticeerde rente ook in 2020 nog op een zeer laag niveau. De opkomst van

verzekeraars en pensioenfondsen is gunstig voor de hypotheekverstrekkingsmarkt en draagt bij aan diversiteit en een

meer stabiele hypotheekrente doordat op verschillende manieren kapitaal wordt aangetrokken. Als gevolg van stijgende

concurrentie zien we dat de margeverschillen tussen de verschillende looptijd-risicosegmenten op de hypotheekmarkt

kleiner  worden. Het marktaandeel van drie grote banken (Rabobank, ABN AMRO en ING) bij nieuwe hypotheken is sinds

2010 in relatief korte tijd teruggedrongen van ongeveer 70% naar iets meer dan de helft. SPV belegt in hypotheken door

middel van het participeren in het PVF Hypotheken fonds. Dit fonds behaalde in 2017 een rendement van 1,5%, een

outperformance van 1,0% ten opzichte van de, door het pensioenfonds gehanteerde,  benchmark voor hypotheken. 

High Yield

Bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid (High Yield) hebben weer een goed jaar achter de rug. De

faillissementsverliezen zijn laag door de gunstige macro-economische omgeving. De risico-opslagen daalden dan ook

verder gedurende 2017. Het effectieve rendement op High Yield is nu laag vanwege de lage risico-opslag en de lage

risicovrije rente. Het rendement op de portefeuille bedroeg 5,2% over 2017 (minus 0,2% ten opzichte van de benchmark). 

Emerging Markets Debt

Schuldpapier uit opkomende landen in harde valuta (EMD HC) kende een goed jaar. Het totaalrendement van deze

categorie bedroeg ruim 8% (hedged naar de euro). De Amerikaanse kapitaalmarktrente bleef nagenoeg constant tijdens

het jaar. De risico-opslag daalde verder. Gemiddeld genomen zette het economische herstel in de opkomende landen

door en deze profiteerden van de depreciatie van de Amerikaanse dollar. Venezuela kwam door economisch wanbeleid in

betalingsproblemen, maar dit bleef een lokaal probleem. Obligaties van opkomende landen genoteerd  in lokale valuta 

(EMD LC) profiteerden van een daling van de renteniveaus. Het totaalrendement op deze obligaties bedroeg bijna 9%.

Maar door de appreciatie van de euro ten opzichte van de valuta's van opkomende landen kwam het totaalrendement in

euro's een stuk lager uit. Uiteindelijk resulteerde een plus van ruim 1%. In totaal behaalde de portefeuille obligaties

opkomende markten (HC en LC) een rendement van 4,0% over 2017, nagenoeg gelijk aan het benchmarkrendement.

Per saldo heeft de vastrentende waarden portefeuille met een rendement van 2,0% versus een benchmarkrendement van

1,8% een outperformance van 0,2% behaald.
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Aandelen

Aandelenmarkten noteerden in 2017 nieuwe records. De MSCI All Country World Investible Market Index sloot op een all-

time high van 2.107 punten met ruim 8,9% (in €) in termen van rendement en ruim € 7.800 miljard in termen van waarde.

Gesteund door een breed vertrouwen onder consumenten en producten, een sterk accomoderend monetair en fiscaal

beleid door centrale banken behielden de markten hun positieve momentum. Van de 73 aandelenmarkten wereldwijd

bleven slechts 9 markten in lokale valuta achter bij het slot van 2016. Politieke risico's waaronder het nucleaire verbale

geweld tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, de onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen en een politieke

impasse in Duitsland bleken investeerders niet te deren. Voor het tweede achtereenvolgende jaar versloegen de

aandelen uit opkomende markten de aandelen uit ontwikkelde markten. China's gewicht in opkomende markten steeg

naar 25% en de lokale Chinese aandelenmarkt voegde ruim 32% (in €) in waarde toe. Alleen de Poolse aandelenmarkt

bleef de Chinese aandelenmarkt voor.

De factoren momentum, groei en kwaliteit bleven ruim voor bij de algemene marktontwikkeling, terwijl factoren als waarde

en lage volatiliteit in eenzelfde mate achterbleven. De spread in het jaar tussen de best - en   minst presterende factoren

was met circa 12% hoog. Op sectorniveau waren het vooral bedrijven uit de technologiesector die excelleerden. Met de

FANG aandelen voorop waaronder Facebook +54%, Amazone +56%, Netflix +55% en Google +35% (in US$). De

sectoren Energie en Telecom bleven met ruim 15% (in €) beduidend achter bij de brede index.

De aandelenportefeuille van SPV heeft in 2017 een rendement behaald van 11,1%. De benchmark haalde een rendement

van 10,0%, waardoor een outperformance van 1,1% werd behaald. Deze outperformance werd met name behaald door

het multi factor aandelenfonds waarin wordt belegd. 

Grondstoffen

Het verloop van 2017 kent sterke paralellen met het jaar 2016. In de eerste helft van het jaar stonden markten onder druk,

maar de ontwikkelingen in het derde en vierde kwartaal hebben het jaar niet alleen gered, maar ook gemaakt. De S&P

GSCI index sloot meer dan 5% hoger, de BCOM index wist een bescheiden winst van bijna 2% te realiseren. De

belangrijkste drijver achter deze rendementen is de afname van overcapaciteit in de energiemarkten. Door de verlenging

van de productiebeperking die door OPEC en enkele niet-OPEC landen is afgekondigd, dalen de beschikbare

olievoorraden en laten de future curves zelfs weer backwardation zien. Dit houdt in dat de belegger geld verdient aan het

doorrollen van de futurecontracten. De stijging van de wereldwijde economische groei heeft daarnaast een sterk effect

gehad op de prijzen van industriële metalen. Vraag naar koper vanuit de bouw, aluminium vanuit de auto-industrie, en ook

nikkel als grondstof voor batterijen, heeft deze sector een rendement van bijna 30% opgeleverd. De actieve strategieën

waar de portefeuille in belegd is, hebben allen, zonder uitzondering waarde toegevoegd ten opzichte van de gebruikte

benchmark. Deze rendementen ontstonden door Commodity Selectie, Curve Positionering en het eerder doorrollen van

de futurecontracten.

De grondstoffenportefeuille van SPV heeft in 2017 een rendement behaald van 6,2%. De benchmark haalde een

rendement van 2,4%, waardoor een outperformance van 3,8% werd behaald.

Vastgoed

De Nederlandse vastgoedmarkt presteerde in 2017 sterk. Dit kwam vooral door waardestijgingen van woningen en

kantoren. De belangstelling van buitenlandse beleggers voor Nederlands vastgoed bleef onverminderd hoog. Zowel in de

sectoren woningen, winkels als kantoren werden grote portefeuilleaankopen door buitenlandse beleggers gedaan. Dit

droeg bij aan het hoge rendement van vastgoed in Nederland.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 per sector waren als volgt:

l Woningen: de koopwoningenmarkt zette de positieve trend door. Er werden veel meer woningen verkocht dan in

voorgaande jaren. Ook de waarde van koopwoningen steeg sterk, vooral in de Randstad. Het toegenomen

consumentenvertrouwen en de lage hypotheekrente ondersteunden de vraag naar koopwoningen. Daarnaast is er

door de beperkte ontwikkeling van woningen in de afgelopen jaren krapte op de woningmarkt ontstaan. Dit heeft ook

een positief effect op de beleggershuurwoningenmarkt. De huren stegen en de bezettingsgraad van huurwoningen is

hoog.
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l Winkels: de winkelmarkt liet tekenen van herstel zien. De economische groei en het toegenomen

consumentenvertrouwen hadden een positieve invloed op de winkelmarkt. De waarde van winkels op A-locaties is

relatief stabiel. Op B en C-locaties staan de huren en de waarde van winkels onder druk. Ook de leegstand neemt in

dit segment toe. Echter, door het toegenomen consumentenvertrouwen stijgt de omzet in veel sectoren binnen de

winkelmarkt. Door de hoge kwaliteit van institutionele winkelportefeuilles zijn de afwaarderingen in 2017 zeer beperkt

gebleven en werden door de huurinkomsten positieve rendementen behaald. 

l Kantoren: Ook in de kantorensector is er sprake van een tweedeling. De structurele overcapaciteit zorgt voor

aanhoudende druk op de kantorenmarkt. Daarnaast zijn er ook segmenten in de markt waar weinig leegstand is en de

waarden van kantoren stijgen. Een voorbeeld hiervan is de Zuid-as in Amsterdam waar de waarde van kantoren in

2017 sterk steeg. 

In 2016 is SPV een verplichting aangegaan om de vastgoedportefeuille uit te breiden met investeringen in het Altera

Woningenfonds. Naar verwachting zouden deze investeringen gedurende 2017 worden gerealiseerd, echter door de grote

concurrentie voor beleggershuurwoningen is dit commitment ad € 10,5 miljoen nog niet afgeroepen. De verwachting is dat

dit medio 2018 plaatsvindt.

De vastgoedportefeuille presteerde met 10,9% slechter dan de ROZ benchmark, die een rendement behaalde van 12,4%.

Verantwoord beleggen

SPV vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk en wenst te voldoen aan wet- en regelgeving. SPV heeft als

doelstelling om bedrijven die betrokken zijn bij productie en distributie van controversiële wapens en ondernemingen of

die als schender worden aangemerkt van de VN Global Compact principes (mensenrechten, arbeidsnormen, corruptie en

milieu) uit te sluiten. Omdat SPV in de meeste gevallen belegt via beleggingsfondsen, is dit niet altijd mogelijk. Bij de

selectie van beleggingsfondsen wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. 

Ter uitvoering van het beleggen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier kunnen de volgende

instrumenten worden ingezet: engagement (aangaan van dialoog met ondernemingen), corporate governance (stemmen

op aandeelhoudersvergaderingen) uitsluitingen (toepassen van een uitsluitingsbeleid) en het integreren van

duurzaamheidsinformatie in de beleggingsprocessen (ESG integratie).

SPV belegt in een aantal beleggingsfondsen waarop een uitsluitingsbeleid van toepassing is. Uitsluitingen worden

vormgegeven vanuit een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van de vermogensbeheerders Achmea

Investment Management, Robeco en BlackRock. Het uitsluitingsbeleid van deze vermogensbeheerders betreft

producenten van controversiële wapens als ook schenders van VN Global Compact principes. Dit uitsluitingsbeleid wordt

toegepast op het Achmea IM EMU Staatsobligaties Fonds, het Achmea IM Euro Investment Grade Credits Fonds en het

Achmea IM Wereldwijd High Yield Fonds en de BlackRock aandelenfondsen waarin SPV belegt. In de wereldwijde

aandelenfondsen van Robeco worden alleen producenten van controversiële wapens uitgesloten. Voor de

aandelenfondsen geldt daarnaast dat de vermogensbeheerders een stembeleid en engagementbeleid toepassen. 

Het meenemen van duurzaamheidsinformatie in het beleggingsproces wordt ESG-integratie genoemd (ESG staat voor

Ecologische, Sociale en Goed bestuur). ESG-integratie wordt door Achmea IM toegepast op het Achmea IM EMU

Staatsobligaties Fonds en het Achmea IM Euro Investment Grade Credits Fonds. Ook wordt ESG-integratie toegepast in

de aandelenfondsen van Robeco waarin SPV belegt. Daarnaast belegt SPV via beleggingsfondsen in staatsobligaties van

opkomende landen. De aangestelde vermogensbeheerders hebben het VN Global Compact ondertekend en laten

hiermee zien dat  het ESG en de wensen van SPV serieus neemt. Door ESG te integreren in de beleggingsprocessen

levert dit een portefeuille die grotendeels voldoet aan ESG-principes. In 2018 zal uitgebreid worden stilgestaan bij de

investment beliefs ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen.
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Vooruitblik 2018

De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven gunstig. Vertrouwenscijfers, voor zowel consumenten als producenten,

staan op recordniveaus en duiden op aanhoudende groei. In de Verenigde Staten kan het goedgekeurde belastingplan

leiden tot een groei-impuls voor de economie. De inflatie blijft voorlopig laag, maar beweegt uiteindelijk richting de

doelstelling van de centrale banken. Centrale banken zullen de komende jaren in een gematigd tempo het monetaire

beleid normaliseren. De Fed zal doorgaan met het verhogen van de beleidsrente en het terugbrengen van de omvang van

de balans. De ECB verkleint de omvang van het opkoopprogramma in 2018 naar € 30 miljard per maand. Vooralsnog is

er geen definitieve einddatum voor dit programma. Als het economische herstel doorzet, zal de ECB het programma naar

verwachting eind 2018 beëindigen. 

De verwachte middellangetermijnrendementen voor de meeste beleggingscategorieën zijn laag. De laagrisicobeleggingen

leveren naar verwachting een zeer laag of zelfs negatief rendement op. Maar ook voor de risicovollere

beleggingscategorieën zijn de verwachte rendementen laag. Vooral Global High Yield is onaantrekkelijk geworden. Op dit

moment hebben beleggingen uit de opkomende landen de voorkeur, zowel bij aandelen als bij obligaties (EMD LC). Door

de relatief hoge waarderingen zijn de meeste categorieën wel kwetsbaarder geworden voor tegenvallers. Tegenvallende

macro-ontwikkelingen, een sterker dan verwachte verkrapping van het monetaire beleid of een escalatie van politieke

spanningen kunnen leiden tot een stijging van de volatiliteit. Daarnaast zijn er op politiek vlak zijn er ook onzekerheden. 
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FINANCIËLE  PARAGRAAF

In deze paragraaf gaan we nader in op de financiële positie van SPV in 2017.

Een belangrijke maatstaf van de financiële positie van SPV is de dekkingsgraad. De dekkingsgraad toont de verhouding

tussen het aanwezige vermogen en de technische voorzieningen. Ultimo 2017 is de actuele dekkingsgraad gelijk aan 

88,4%.

Dekkingsgraad

31-12-2017

%

31-12-2016

%

31-12 2015

%

31-12 2014

%

31-12 2013

%

Actuele dekkingsgraad 88,4 83,5 87,3 104,7 106,0

Beleidsdekkingsgraad 87,0 82,1 94,1 108,5 -

Reële dekkingsgraad 118,6 113,4 124,7 - -

Vereiste dekkingsgraad 120,2 119,9 121,3 115,1 115,3

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6

Minimaal vereist eigen vermogen

Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) is bepaald op basis van de in artikel 11 van het "Besluit Financieel

Toetsingskader pensioenfonds" omschreven formule. Per 31 december 2017 bedraagt het MVEV 18.423, ofwel 4,5% van

de technische voorzieningen (2016: 18.599, ofwel 4,5%). De minimaal vereiste dekkingsgraad is derhalve gelijk aan 

104,5%.

Vereist eigen vermogen

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat hoort bij de evenwichtssituatie van SPV en is vastgesteld door

toepassing van het standaardmodel van DNB. In de evenwichtssituatie is het eigen vermogen zodanig dat met een

zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat SPV binnen één jaar onder een dekkingsgraad van 100% komt. Per 31

december 2017 bedraagt het VEV 82.427, ofwel 20,2% van de technische voorzieningen (2016: 81.378, ofwel 

19,9%). De vereiste dekkingsgraad is derhalve gelijk aan 120,2%. 

Uitkomst solvabiliteitstoets

Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt -47.231. Aangezien het eigen vermogen lager is dan het MVEV is

sprake van een dekkingstekort. 

Oordeel van de certificerend actuaris over de financiële positie

Bij de beoordeling van de financiële positie door de certificerend actuaris is bepalend de mate van waarschijnlijkheid dat

SPV zal kunnen voldoen aan de verplichtingen aangegaan tot balansdatum. Daarbij wordt in aanmerking genomen het

streven inzake voorwaardelijke toeslagen, zoals aan de actieven en niet-actieven gecommuniceerd en de in wet-

regelgeving opgenomen criteria.

De financiële positie van SPV is naar de mening van de certificerend actuaris slecht, omdat sprake is van een

dekkingstekort, hetgeen door het bestuur wordt onderschreven.
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Actuariële analyse van het resultaat 

De samenstelling van het resultaat over 2017 en 2016  blijkt uit het volgende overzicht (x € 1.000):

2017 2016

Rendement en wijziging rentetermijnstructuur 18.494 -13.360

Financiering -3.017 -4.265

Kosten -428 -648

Uitkeringen -22 -12

Kanssystemen -283 -1.065

Wijziging overlevingsgrondslagen - -6.533

Korting 5.825 1.372

Overige mutaties -49 294

Resultaat 20.520 -24.217

Resultaat op rendement en wijziging rentetermijnstructuur 

Het resultaat op rendement en wijziging rentetermijnstructuur is gelijk aan de beleggingsopbrengsten (13.353),

vermeerderd met de mutatie van de technische voorziening vanwege de wijziging van de marktrente gedurende het

verslagjaar (4.213) en vermeerderd met de technisch benodigde interest (928), op basis van -0,217% éénjaarsrente per

31 december 2016. De beleggingsopbrengsten zijn verminderd met de kosten voor vermogensbeheer (-672).

Resultaat op financiering

Het resultaat op premies is het verschil tussen de ontvangen netto-premies en het voor de jaarlijkse inkoop van

pensioenaanspraken benodigde bedrag. Van de bruto-premies wordt het volgende in mindering gebracht: 1.485 voor

kosten (12% van de feitelijke premie), 179 voor risicopremie arbeidsongeschiktheid en 277 voor risicopremie overlijden 

(risicokoopsom nabestaandenpensioen inclusief 0,5% van de feitelijke premie ter dekking van de risicokoopsom

wezenpensioen).

Resultaat op kosten

Het resultaat op kosten bestaat enerzijds uit de vrijval uit en toevoeging aan de kostenvoorziening en de inhouding voor

kosten op de bruto premies en anderzijds uit de werkelijke kosten volgens de rekening van baten en lasten.

Resultaat op uitkeringen

Het resultaat op uitkeringen bestaat uit het verschil tussen de daadwerkelijk gedane pensioenuitkeringen en afkopen en

de vrijval uit de TV ten behoeve van deze uitkeringen en afkopen. Het resultaat op uitkeringen bedraagt -22.

Resultaat op kanssystemen

Dit resultaat wordt veroorzaakt door een resultaat van -225 op sterfte, een resultaat van -58 op arbeidsongeschiktheid.

Korting

Het kortingsbesluit heeft geleid tot een positieve bijdrage van 5.825.

Resultaat op overige mutaties

Dit resultaat betreft een resultaat op mutaties van -49.
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Premie

De in 2017 feitelijk door de deelnemers betaalde premie is aangewend voor de inkoop van pensioenen, alsmede voor het

verzekeren van een overlijdensdekking en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De premie voor

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is alleen van toepassing op deelnemers die gekozen hebben voor de

verzekering hiervan. De hoogte van de ingekochte en verzekerde pensioenen is bepaald met de door het bestuur voor

2017 vastgestelde inkooptarieven.

De kostendekkende premie is bepaald als de premie die actuarieel benodigd is ter dekking van de in 2017 ingekochte

onvoorwaardelijke pensioenen, solvabiliteitsmarge en de gemaakt uitvoeringskosten. De feitelijk betaalde premie bedroeg

in 2017  meer dan de gedempte kostendekkende premie, maar minder dan de kostendekkende premie op marktwaarde.

2017 2016

De kostendekkende, gedempte kostendekkende en feitelijke premie volgens de
Wet verplichte beroepspensioenregeling (artikel 125) zijn als volgt:

Kostendekkende premie 18.602 19.744

Gedempte kostendekkende premie 8.797 10.346

Feitelijke premie 12.375 11.702

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2017 2016

Inkoop jaaropbouw pensioen 13.855 14.566

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 2.837 3.182

Component voor administratiekosten 1.509 1.622

Risicopremie 401 374

18.602 19.744

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

2017 2016

Inkoop jaaropbouw pensioen 4.791 5.741

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 1.014 1.285

Component voor administratiekosten 1.509 1.622

Voorwaardelijke onderdelen 1.179 1.404

Risicopremie 304 294

8.797 10.346
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De samenstelling van de feitelijke premie is als volgt:

2017 2016

Inkoop onvoorwaardelijke aanspraken 10.846 9.871

Risicokoopsom overlijden 225 256

Risicokoopsom arbeidsongeschiktheid 179 171

Kosten boekjaar 1.485 1.404

12.735 11.702

De samenstelling van de feitelijke premie is vanaf 2016 bepaald op basis van een indicatieve/benaderde uitsplitsing.

Kostentransparantie

Pensioenuitvoeringskosten

Onderstaand zijn de kosten voor pensioenbeheer opgenomen. Volgens aanbevelingen van de Pensioenfederatie 

(gebaseerd op aantal deelnemers exclusief gewezen deelnemers) bedragen de kosten per deelnemer € 577 en volgens

aanbevelingen van AFM (gebaseerd op totaal aantal deelnemers) € 407.

(bedragen x € 1.000) 2017 2016 

   

Administratiekosten 957 988 

Adviseurs- en controlekosten 200 232 

Kosten bestuur en Verantwoordingsorgaan 270 326 

Overige diverse kosten 221 214 

   

Totaal pensioenuitvoeringskosten 1.648 1.760 

   

 31-12-2017 31-12-2016 

   

Deelnemers 2.369 2.291 

Gewezen deelnemers 1.192 1.119 

Pensioengerechtigenden 486 475 

   

 4.047 3.885 

   

(Bedragen x € 1) 2017 2016 

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 

exclusief gewezen deelnemers 

 

€ 577  

 

€ 636  

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 

inclusief gewezen deelnemers 

 

€ 407  

 

€ 453 
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Beheerskosten vermogensbeheer

Samenvatting

De totale kosten vermogensbeheer zijn gestegen van € 2,1 miljoen in 2016 naar € 2,2 miljoen in 2017. Uitgedrukt in

procenten ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen zijn de kosten vermogensbeheer (incl. transactiekosten)

gestegen van 0,62% in 2016 naar 0,63% in 2017. Deze stijging van de kosten wordt vooral veroorzaakt door een stijging

van performance gerelateerde kosten van € 0,3 miljoen in 2016 naar € 0,4 miljoen  in 2017. De beheerkosten bleven in

totaal praktisch gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar en de transactiekosten namen af met 0,02%-punt van 0,12%

in 2016 tot 0,10% in 2017.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale kosten vermogensbeheer in 2017 en 2016:

 2017 2016 

Gemiddeld vermogen € 345,2 mln € 335,2 mln 

Totale kosten (excl. transactiekosten) € 1,8  mln € 1,7 mln 

Totale kosten (incl. transactiekosten) € 2,2 mln  € 2,1 mln  

Kosten % (excl. transactiekosten) 0,52% 0,50% 

Kosten % (incl. transactiekosten) 0,63%  0,62%  

 

De totale kosten vermogensbeheer in voorgaande tabel zijn identiek aan de kosten die worden gerapporteerd aan DNB 

(jaarstaat J402). Bij het transparant maken van de kosten vermogensbeheer 2017 zijn de aanbevelingen en definities van

de Pensioenfederatie in acht genomen. Dat wil zeggen dat de cijfers zijn gebaseerd op werkelijke kosten (indien

aanwezig), hetzij een resultaat zijn van schattingen welke qua methodiek minimaal voldoen aan de vereisten van de

Pensioenfederatie.

De kosten vermogensbeheer zijn te onderscheiden naar de kostencomponenten: beheerkosten, performance

gerelateerde kosten en transactiekosten.

Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze

kosten zijn veelal op basis van een schatting tot stand gekomen, omdat er bijvoorbeeld bij transacties in de categorie

vastrentende waarden niet separaat kosten in rekening worden gebracht, maar deze zich uiten in het verschil tussen de

bied- en laat-spread.

De kosten omvatten naast de kosten, zoals gerapporteerd in de staat van baten en lasten, ook een uitsplitsing van de

'onzichtbare kosten' voor beheer van onderliggende beleggingsfondsen, waarvan de kosten zijn verwerkt in het

beleggingsrendement, en de schatting van de kosten van de individuele transacties. In de staat van baten en lasten

worden alleen (directe) kosten getoond die SPV op factuurbasis betaalt aan de tegenpartijen, waardoor deze cijfers niet

aansluiten. 

De volgende paragrafen gaan dieper in op de kosten over het afgelopen jaar 2017, waarbij een vergelijking wordt

gemaakt ten opzichte van 2016. Hierbij wordt ook meer inzicht gegeven in factoren die de hoogte van de kosten in

belangrijke mate beïnvloeden. 
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Vergelijking kosten 2017 en 2016

Onderstaande tabellen geven een overzicht per beleggingscategorie van de totale kosten voor het vermogensbeheer over

2017 en 2016 uitgesplitst naar beheerkosten, performance gerelateerde kosten en transactiekosten. 

Bedragen x € 1.000 Beheerkosten Performance 

gerelateerde 

kosten 

Transactiekosten Totaal 

Vastrentende waarden 345,9  122,4 468,3 

Aandelen 158,0  149,7 307,7 

Vastgoed 81,8   81,8 

Commodities 21,1  42,2 63,3 

Overige beleggingen 0,6  0,3 0,9 

Derivaten 122,8  39,5 162,3 

Overige 

vermogensbeheerkosten 

 

682,3 

 

395,8 

  

1.078,1 

     

Totaal 1.412,5 395,8 354,1 2.162,4 

Tabel 1 Kosten vermogensbeheer 2017 

 

Bedragen x € 1.000 Beheerkosten Performance 

gerelateerde 

kosten 

Transactiekosten Totaal 

Vastrentende waarden 354,0  207,3 561,3 

Aandelen 166,1  65,3 231,4 

Vastgoed 36,5  - 36,5 

Commodities 28,5  73,3 101,8 

Overige beleggingen 1,0  1,3 2,3 

Derivaten 129,0  42,3 171,3 

Overige 

vermogensbeheerkosten 

 

701,1 

 

263,3 

 

- 

 

964,4 

     

Totaal 1.416,2 263,3 389,5 2.069,0 

Tabel 2 Kosten vermogensbeheer 2016 

 

Inzicht in beheerkosten

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de hoogte van kosten. Onderstaand wordt een algemene beschouwing

gegeven op factoren die in belangrijke mate impact hebben op de kosten. 

Beleggingsmix

Het type belegging is in belangrijke mate bepalend voor de omvang van de beheerkosten. De belangrijkste drivers tussen

verschillende type beleggingen zijn afwegingen tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden, liquide versus

illiquide beleggingen, traditionele versus alternatieve beleggingen en beleggingen in ontwikkelde markten versus

opkomende markten. Bepaalde categorieën zijn weliswaar duurder, maar zijn geselecteerd omdat ze naar verwachting

bijdragen aan een betere rendement-risicoverhouding van de totale beleggingsportefeuille. 
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Schaalgrootte

Wanneer er door SPV of door de fiduciaire beheerder schaalvoordelen behaald kunnen worden vallen de kosten

doorgaans lager uit.

Actief / passief beleggen

Bij actief beheer krijgt de manager de doelstelling mee om de relevante benchmark te verslaan, wat een hoger verwacht

rendement betekent. Hiertegenover staan hogere kosten omdat er veel tijd en energie gestoken wordt in onder andere het

beleggingsproces, research en analisten. 

Bij de keuze tussen actief en passief beheer accepteert SPV een hoger kostenniveau wanneer het verwachte extra

rendement de hogere kosten en het (beperkt) hogere risico meer dan compenseert. SPV belegt overwegend actief, wat

leidt tot een hoger kostenniveau. Over de afgelopen 5 jaar heeft de gekozen vermogensbeheerstructuur geleid tot een

extra rendement boven dat van daarbij behorende kosten. Het extra rendement door actief beheer boven het

benchmarkrendement van de beleggingen was over de afgelopen jaren als volgt:

2017: +0,7%

2016: +0,6%

2015: +0,2%

2014: +0,5%

2013: +0,7%

Overige factoren

Het beheren middels een enkele manager of juist meerdere managers heeft impact op de kosten. Daarnaast is er de

keuze tussen een discretionaire oplossing en/of een beleggingsfonds die invloed kan hebben op de hoogte van de

kosten. 

Beheerkosten

Onderstaand wordt per categorie inzicht gegeven in de hoogte van de kosten aan de hand van bovenstaande factoren,

hierbij wordt ook gekeken naar de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vastrentende waarden

De beheerkosten van vastrentende waarden bedroegen in 2017 € 346k, dit is een daling van € 8k ten opzichte van 2016,

in lijn met de daling van het gemiddeld belegd vermogen van vastrentende waarden. 

Aandelen

De beheerkosten van de categorie aandelen bedroegen in 2017 € 158k, dit is een daling van € 8k ten opzichte van 2016.

Ondanks dat het gemiddeld belegd vermogen van aandelen is gestegen, zijn de beheerkosten gedaald. Deze daling van

beheerkosten wordt veroorzaakt door de verschuiving van regionale, actief beheerde, aandelenfondsen naar wereldwijde,

deels passief en deels actief, beheerde aandelenfondsen met gemiddeld lagere beheerkosten.

Vastgoed

De beheerkosten van de categorie vastgoed bedroegen in 2017 € 82k, een stijging van € 45k ten opzichte van 2016.

Deze stijging is in lijn met de stijging van het gemiddeld belegd vermogen van vastgoed in de portefeuille (meer dan

verdubbeld, met name door de afroep van eerder gedane toezeggingen hierin).

Grondstoffen

De beheerkosten van grondstoffen bedroegen in 2017 € 21k, een daling van € 8k ten opzichte van 2016. Ondanks de

stijging van het gemiddeld belegd vermogen van grondstoffen, daalden de kosten doordat gedurende het hele jaar 2017

gebruik werd gemaakt van een strategie met  lagere vermogensbeheerkosten, In 2016 werd hier maar gedeeltelijk

gebruik van gemaakt.
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Derivaten

De beheerkosten van de categorie derivaten bedroegen in 2017 € 123k, een daling van € 6k ten opzichte van 2016. Het

gemiddeld belegd vermogen in het CLOF (het instrument waarmee SPV deels het renterisico mee afdekt) daalde,

daarmee ook de betaalde beheerkosten hiervan. Daartegen over stonden hogere beheerkosten van de valuta afdekking

als gevolg van het hoger gemiddelde afgedekte vermogen.

Overige Vermogensbeheerkosten

De beheerkosten van de categorie overige vermogensbeheerkosten bedroegen in 2017 € 682k, dit is een daling van

€ 19k ten opzichte van 2016. Deze kosten zijn opgebouwd uit de kosten fiduciair beheer, bewaarloon, de kosten

vermogensbeheer van het pensioenfonds (o.a. kosten beleggingscommissie en adviseur) en overige kosten. De kosten

van de eerste 3 componenten zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, van de  laatste gestegen.

Performance gerelateerde kosten

De performance gerelateerde kosten bedroegen in 2017 € 396k , dit is een stijging van € 133k ten opzichte van 2016. Dit

wordt veroorzaakt door de hogere outperformance op het totaal belegd vermogen over de laatste 2 jaar.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die aan de beurs of aan een broker betaald moeten worden om een transactie tot stand

te brengen en uit te voeren. Deze kosten zijn niet altijd direct helder zichtbaar omdat ze onderdeel kunnen zijn van een

prijs waarin de transactiekosten reeds zijn meegenomen. De transactiekosten zijn dan onderdeel van de zogenaamde

nettoprijs. Vermogensbeheerders zijn vanuit toezichtwetgeving verplicht om te komen tot een beste uitvoeringprijs.

Hierdoor wordt per transactie bijgedragen aan het bereiken van lage kosten.

De (deels) geschatte transactiekosten in 2017 bedroegen € 354k (2016: € 389k). Uitgedrukt als percentage van het totaal

gemiddeld vermogen komt dit neer op 0,10% (2016: 0,12%).

Vastrentende Waarden

De transactiekosten namen met € 85k af van € 207k in 2016 naar € 122k in 2017. Deze daling werd met name

veroorzaakt doordat in 2017 de transactiekosten van staatsobligaties en niet-staatsobligaties meegenomen zijn op basis

van de werkelijke transactiekosten in plaats van de geschatte transactiekosten. Indien dezelfde schattingsmethodiek uit

2016 over 2017 zou zijn gehanteerd, zouden de transactiekosten circa € 82k hoger zijn uitgekomen en dus praktisch

gelijk zijn gebleven.

Aandelen

De transactiekosten van aandelen lieten een stijging zien met € 85k van € 65k in 2016 naar € 150k in 2017.  De stijging

werd veroorzaakt door de aanpassingen binnen de aandelenportefeuille, alsmede door de stijging van het gemiddelde

belegd vermogen in aandelen.

Grondstoffen

In 2017 zijn de transactiekosten van afgenomen met € 31k van € 73k in 2016 naar € 42k in 2017. Deze daling werd mede

veroorzaakt door het aanpassen van de beleggingsstrategie van grondstoffen begin 2016. 2017 was het eerste jaar dat

dit gedurende het hele jaar doorwerkte.

Derivaten

De transactiekosten van derivaten namen af met € 2k van € 42k in 2016 naar € 40k in 2017. 
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Aansluiting met de jaarrekening 

De Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie nemen naast de directe kosten ook de indirecte kosten

mee en maken expliciet onderscheid tussen de vermogensbeheerkosten en transactiekosten. In de jaarrekening zijn

alleen de kosten die direct bij het pensioenfonds ad € 0,672 miljoen in rekening zijn gebracht opgenomen. De deels

geschatte direct toe te rekenen beleggingskosten binnen de beleggingsfondsen en transactiekosten van € 1,487 miljoen

maken in de jaarrekening onderdeel uit van de waardeveranderingen van de beleggingen. In voorgaande opstelling van

de vermogensbeheerskosten zijn daarnaast de kosten opgenomen van advisering inzake vermogensbeheer. 
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RISICOPARAGRAAF

Risicohouding

De risicohouding van SPV is:

l de mate waarin SPV, na overleg met het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersvereniging Pensioenfonds

Verloskundigen (DPV), bereid is belggingsrisico's te lopen om de doelstellingen van SPV te realiseren én

l de mate waarin SPV beleggingsrisico's kan lopen gegeven de kenmerken van SPV.

De risicohouding van SPV voldoet aan de prudent person regel en komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de door

het fonds gekozen ondergrenzen ten aanzien van het pensioenresultaat in het kader van de haalbaarheidstoets (en voor

de korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen).

De wettelijke ondergrenzen ten aanzien van het pensioenresultaat zijn de volgende: 

a Ondergrens verwacht pensioenresultaat (vanuit evenwicht). 

b Ondergrens verwacht pensioenresultaat (vanuit de feitelijke situatie). 

c Maximale afwijking van het verwachte pensioenresultaat in een slechtweersituatie. 

De toetsing van deze grenzen vindt plaats aan de hand van de haalbaarheidstoets. De haalbaarheidstoets is een middel 

(voorgeschreven berekening) om te toetsen of het beleggingsbeleid aansluit bij de risicohouding van het fonds. Het geeft 

inzicht  in de samenhang tussen de financiële opzet van het pensioenfonds, het verwacht pensioenresultaat en de risico's

die daarbij gelden. De haalbaarheidstoets houdt het fondsbestuur, Verantwoordingsorgaan en DPV een spiegel voor over

de gevolgen van het geformuleerde beleid: 

l Is met het geformuleerde beleid het gewenste pensioenresultaat te realiseren, zowel in de verwachting als in het

slechtweerscenario? 

l Is de verdeling over de verschillende generaties evenwichtig? 

Haalbaarheidstoets

De haalbaarheidstoets bestaat uit een aanvangshaalbaarheidstoets en een jaarlijkse haalbaarheidstoets. Een

aanvangshaalbaarheidstoets wordt opnieuw uitgevoerd en vastgesteld als het fonds besluit een nieuwe pensioenregeling

uit te voeren of als er sprake is van significante wijzigingen in de huidige pensioenregeling. In 2015 is de

aanvangshaalbaarheidstoets voor het eerst uitgevoerd.

De aanvangshaalbaarheidstoets laat zien dat: 

l Het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het fonds te kiezen ondergrens blijft; 

l Het premiebeleid over de gehele horizon voldoende realistisch en haalbaar is; 

l Het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft; 

l Het pensioenresultaat in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt, waarbij het fonds hiervoor de maximale afwijking

vaststelt.

Voor de bepaling van de risicohouding heeft het bestuur zich gebaseerd op de kenmerken en de ambitie van SPV. 

De uitkomst  van de aanvangshaalbaarheidstoets in 2015 was als volgt:

Vanuit de vereiste dekkingsgraad (evenwicht) 

l Ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau 150% (als 3% indexatie wordt gegeven).

Vanuit de feitelijke dekkingsgraad (feitelijke situatie)

l Ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau 132,5% (als 2% indexatie wordt gegeven);

l Ondergrens afwijking verwacht pensioenresultaat in het slechtweerscenario 47% (maximale afwijking is minimale

indexatie (1%) ten opzichte van gewenste indexatie (3%).  
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De bovengenoemde ondergrenzen gehanteerd in de aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 zijn vastgesteld in overleg

met het Verantwoordingsorgaan en DPV. In dit overleg heeft het bestuur de uitkomsten van de

aanvangshaalbaarheidstoets samen met de adviseurs van het pensioenfonds uitgebreid besproken. Indien uit de

jaarlijkse haalbaarheidstoets blijkt dat de ondergrenzen worden overschreden informeert het bestuur het

Verantwoordingsorgaan en DPV en treedt met hen in overleg om tot passende maatregelen te komen.  

De uitkomsten van de haalbaarheidstoets in 2016  laten zien dat het fonds door één van de ondergrenzen is gezakt. Dit is

het geval voor de ondergrens van het verwacht pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad. Het bestuur is

daarom in overleg getreden met DPV. Er is overeengekomen de uitkomsten van het onderzoek naar de evenwichtige

belangenafweging in het kader van de herstelmaatregelen af te wachten om daarna te bepalen of een nieuwe

aanvangshaalbaarheidstoets moet worden uitgevoerd. Vervolgens is, na de afronding van dit onderzoek, begin 2017 de

haalbaarheidstoets opnieuw bekeken. Het bestuur heeft, in overleg met het Verantwoordingsorgaan en de DPV besloten

om een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat de impact van de

UFR groot is geweest voor SPV en er een aanpassing is geweest in het beleid van SPV. De uitkomsten van de nieuwe

aanvangshaalbaarheidstoets laten zien dat de uitkomsten heel dicht in de buurt komen van de oorspronkelijke

aanvangshaalbaarheidstoet en in principe alleen de ondergrens vanuit de feitelijke dekkingsgraad neerwaarts hoeft te

worden aangepast. Het fonds blijft nog boven het door haar zelf als ondergrens gedefinieerde niveau van 110%. Om aan

de bepalingen in de wet te kunnen voldoen moest de ondergrens van 110% namelijk net zo ver verhoogd worden tot

nodig was om aan de wettelijke bepalingen te kunnen voldoen. Dit leverde een ondergrens van 132,5% op.

De uitkomst  van de aanvangshaalbaarheidstoets in 2017 is als volgt:

vanuit de vereiste dekkingsgraad (evenwicht) 

l ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau 150,8% (als 3% indexatie wordt gegeven) vanuit de

feitelijke dekkingsgraad (feitelijke situatie);

l ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau 122,3% (als 2% indexatie wordt gegeven);

l ondergrens afwijking verwacht pensioenresultaat in het slechtweerscenario 47% (maximale afwijking is minimale

indexatie (1%) ten opzichte van gewenste indexatie (3%).  

Risico's en beheersing van risico's

Bij het bepalen van het beleid en het nemen van belangrijke besluiten maakt het bestuur een afweging tussen risico's,

rendement en beheersing van de risico's. Daarbij heeft het bestuur een risicohouding gedefinieerd.

In 2018 heeft het bestuur de risico's geactualiseerd. Qua risico-indeling is aansluiting gezocht bij het beleidskader op het

gebied van integraal risicomanagement dat door SPV wordt gehanteerd. Als uitgangspunt gelden de binnen FIRM

onderscheiden risicocategorieën:

l Financiële risico's

-   Matching-/renterisico

-   Marktrisico

-   Kredietrisico

-   Verzekeringstechnisch risico

l Niet-financiële risico's

-   Uitbestedingsrisico

-   Operationeel risico

-   Omgevingsrisico

-   Integriteitsrisico

-   Juridisch risico

-   IT-risico
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De door het bestuur vastgestelde risico-inschattingen van de kans en impact van het bruto risico, het netto risico en de

risicotolerantie bij de verschillende categorieën zijn hieronder schematisch weer te geven.

De analyse toont aan dat voor de meeste risico's geldt dat het netto risico (het risico dat overblijft nadat het fonds met

beheersmaatregelen heeft gereageerd) gelijk is aan of lager is dan de risicotolerantie van SPV (het risico dat het fonds

tolereert en minimaal bereikt wordt met beheersmaatregelen en acties). Alleen voor het IT risico en het operationeel risico

wenst het bestuur nog een aanpassing. Aangezien het netto risico qua impact nog niet voldoet aan de door het bestuur

vastgestelde risicotolerantie zijn er aanvullende acties geformuleerd voor deze twee risicocategorieën. Ook voor de

andere (FIRM) risico's heeft het bestuur acties geformuleerd om deze risico's nog beter te beheersen. 

In de navolgende grafiek is de waardering van de risico's opgenomen zoals vastgesteld in de workshop risicoanalyse in

april 2018 en vervolgens bevestigd in de bestuursvergadering van 14 mei 2018.

In de navolgende grafiek is de waardering van de risico's opgenomen zoals vastgesteld in de workshop risicoanalyse in

april 2018 en vervolgens bevestigd in de bestuursvergadering van 14 mei 2018. 
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Risicomanagement

Risicomanagement is een continu proces. SPV actualiseert het risicobeheersingsmodel periodiek (laatst april 2018) om er

op die manier voor zorg te dragen dat de risicobeoordeling actueel blijft. Per bestuursbesluit worden de risico's bepaald

en wordt de impact er van vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in de besluitenlijst. De risicoanalyse zal minimaal jaarlijks op

de agenda van het bestuur komen om te kijken of de risico's aangepast moeten worden. De commissie PFG bereidt het

onderwerp eens per kwartaal voor waarna het behandeld wordt door het bestuur. Er zal bekeken worden of de positie van

de residurisico's nog op het gewenste niveau is. Indien dit niet het geval is, zal door middel van het inzetten van

beheersmaatregelen het residurisico aangepast worden.

De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen

Marktrisico / Balansrisico

Waardefluctuaties van beleggingen kunnen elkaar versterken of werken juist diversifiërend. Om die reden wordt het risico

van marktwaardebewegingen op totaalniveau getoetst. 

Beheersmaatregelen: 

l Het balansrisico wordt beheerst in de ALM en portefeuilleconstructiestudie. Gewenste risico's worden meegenomen in

de ALM studie. Het betreft risico's waar bewust voor gekozen wordt op basis van risico/rendementsverwachtingen.

Met behulp van een ALM en portefeuilleconstructiestudie maakt SPV een inschatting van de omvang van dit risico en

de mogelijke impact hiervan op SPV. Gegeven de risicohouding van SPV wordt bepaald welke risico's SPV wil lopen

vanwege het verwachte rendement en welke risico's SPV deels of volledig wil afdekken.

l Bij Sturen op Risico wordt op basis van het dekkingsgraadrisico (TE vs verplichtingen) beoordeeld of het risico van

SPV binnen de triggerpoints beweegt. Door middel van deze triggerpoints rondom het strategisch vastgestelde

risicoprofiel wordt het balansrisico beheerst doordat zodoende wordt gesignaleerd wanneer het risicoprofiel op korte

termijn significant afwijkt van het beoogde risicobudget. Bij overschrijding ontvangt SPV een advies van haar fiduciair

beheerder over het (middel)lange termijn risico, de korte termijn vooruitzichten en de mogelijk te nemen acties.

l Met behulp van een stress-indicator wordt het marktrisico gemonitord. SPV heeft een limiet vastgesteld wat als

waarschuwingssignaal moet dienen ter indicatie van een hoog marktrisico en krachtige trend in marktbewegingen. Het

raken van de trigger geeft een signaal dat analyse van de economische situatie en beoordeling van het balans- en

beleggingsbeleid gewenst is.

l SPV monitort de gevoeligheid van de dekkingsgraad in stress-scenario's door middel van inzicht in de

dekkingsgraadimpact bij marktschokken op zakelijke waarden en rente. Als de dekkingsgraad in een stress-scenario

onder de kritische ondergrens zakt wordt een waarschuwingssignaal gegeven en ontvangt SPV een advies van de

fiduciair beheerder over de mogelijk te nemen acties.

Renterisico

SPV loopt renterisico doordat de waarde van de verplichtingen anders op renteveranderingen reageren dan de waarde

van de beleggingen.

Beheersmaatregelen: 

l Het renterisico van de verplichtingen wordt op basis van het risicoprofiel gedeeltelijk afgedekt. 

l De impact van renteveranderingen op de dekkingsgraad wordt in de risicorapportage inzichtelijk gemaakt. De 

effectiviteit van de rentehedge wordt gemonitord aan de hand van de kwartaalrapportage van de fiduciair beheerder.

l Bandbreedten om het afdekkingspercentage zijn door SPV vastgesteld (totaal en voor de lange looptijden (30j, 40j,

50j) per bucket). Er is bewust gekozen om geen bandbreedte voor de 10j en 20j looptijden te hanteren. Dit zal in 2018

opnieuw worden bekeken.

Inflatierisico

SPV loopt inflatierisico doordat de waarde van de geambieerde geïndexeerde pensioentoezeggingen anders op

inflatieveranderingen reageert dan de waarde van de beleggingen. Het inflatierisico van SPV is beperkt omdat er

vanwege het onconditionele karakter van de vaste 2% indexatie geen directe koppeling is met de inflatieontwikkeling. 
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Beheersmaatregelen: 

l De indexatie ambitie wordt in de ALM getoetst en wordt op basis daarvan niet actief afgedekt. 

l De kans op indexatie wordt inzichtelijk gemaakt in de risicorapportage 

l SPV heeft beleggingscategorieën in de portefeuille die positief reageren in een hoog inflatiescenario.

Valutarisico

De waarde van beleggingen kan veranderen door schommelingen in de wisselkoersen ten opzichte van de euro. SPV

belegt een gedeelte van zijn portefeuille buiten de eurozone. Hierdoor loopt SPV valutarisico.

Beheersmaatregelen: 

l Het valutarisico wordt (gedeeltelijk) afgedekt voor een aantal gedefinieerde valuta en beleggingscategorieën.

l Monitoring van de valutahedge vindt plaats aan de hand van de risicorapportage en kwartaalrapportage van de

fiduciair beheerder. 

Het valutarisico wordt binnen de beleggingscategorieën Obligaties Opkomende Markten - HC en High Yield afgedekt

binnen de beleggingsinstelling. De valuta exposure in de categorieën Aandelen Wereld en Aandelen Opkomende

Markten (als proxy wordt hiervoor 50% USD gehanteerd) wordt voor 75% afgedekt in een valuta overlay. Bij de

laatstgenoemde beleggingscategorieën wordt alleen de exposure naar de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse

yen afgedekt. Overige valuta worden niet afgedekt.

Aandelenrisico

Het risico op een daling van de marktwaarde van aandelen en zakelijke waarden. 

Beheersmaatregelen: 

l Het aandelenrisico wordt in de ALM vastgesteld door middel van de gewenste allocatie naar aandelen en zakelijke

waarden aan de hand van het risicoprofiel.

l Het aandelenrisico wordt in de portefeuilleconstructie omgezet in een belegbare benchmark.

l Het aandelenrisico wordt door middel van de risicorapportage inzichtelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd door

middel van aanpassing van de feitelijke allocatie.

l In de risicorapportage wordt de actuele volatiliteit van de beleggingscategorie aandelen in de beleggingsportefeuille

van SPV gemeten en afgezet tegen de veronderstelde volatiliteit die als input is gebruikt voor het ALM proces.

l Door middel van een bandbreedte rondom de benchmarkgewichten wordt het aandelenrisico beheerst. Deze

bandbreedtes worden tevens vastgelegd in de beleggingsrichtlijnen.

l SPV heeft een gediversifieerde aandelenportefeuille met een spreiding over factoren, regio's en managers.

Kredietrisico 

Het risico dat een kredietnemer zijn afgesproken betalingen niet nakomt of dat de kredietwaardigheid van een

kredietnemer afneemt, waardoor de kredietverstrekker financiële schade oploopt. 

Beheersmaatregelen 

l In de ALM-studie en portefeuilleconstructie wordt op basis van risicomaten een allocatie naar vastrentende waarden

bepaald en een verdeling binnen deze categorie.

l In de risicorapportage wordt de actuele volatiliteit van de beleggingscategorie vastrentende waarden in de

beleggingsportefeuille van SPV gemeten en afgezet tegen de veronderstelde volatiliteit die als input is gebruikt voor

het ALM proces.

l Binnen de beleggingsportefeuilles zijn limieten opgenomen op kredietwaardigheidsratings van beleggingen in

instrumenten, landen en/of sectoren. De rating wordt bepaald conform het geldende ratingbeleid van de fiduciair

beheerder, berekend aan de hand van de beschikbare Moody's, S&P en Fitch ratings. De bandbreedte bij de

basisportefeuille betreft de afwijking ten opzichte van 'risicovrij', wat een indicatie is van de mismatch tussen

vastrentende waarden en de swaprente.
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l Monitoring vindt plaats op basis van de risicorapportage.

l Kredietrisico wordt in de risicorapportage inzichtelijk gemaakt aan de hand van de ontwikkeling van de creditspread.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de basisportefeuille en de overige vastrentende waarden.

l Door middel van een bandbreedte rondom de creditspread wordt het kredietrisico beheerst, zodoende wordt

gesignaleerd wanneer het kredietrisico in historisch perspectief significant afwijkt van het gemiddelde. 

Tegenpartijrisico

Bij het aangaan van transacties met externe partijen (o.a. derivatenposities) wordt exposure opgebouwd bij tegenpartijen.

Een faillissement van een tegenpartij kan tot verliezen leiden. 

Beheersmaatregelen 

l Voor een tegenpartij geldt een minimale kredietwaardigheid.

l Bij het aangaan van nieuwe derivatentransacties wordt een tegenpartij getoetst op kredietwaardigheid en wordt

getoetst of deze niet op de gehanteerde 'watchlist' staat. 

l Binnen de fondsen die SPV gebruikt voor het afdekken van het renterisico geldt dat iedere tegenpartij - afhankelijk van

de kredietwaardigheid - slechts een bepaald percentage van de totaal uitstaande exposure mag uitmaken. 

l Dagelijks vindt afstemming van onderpand plaats, waarbij alleen onderpand van goede kwaliteit wordt uitgewisseld.

Het risico wordt ook bewaakt middels de risicorapportage en de maandelijkse berekening van Potential Future

Exposure (potentieel verlies in geval van oversluiten bij een faillissement van een tegenpartij).

Liquiditeitsrisico

Het risico dat SPV niet op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen en onderpand-verplichtingen uit hoofde van

derivatencontracten kan voldoen. 

Beheersmaatregelen 

l Het liquiditeitsrisico wordt beheerst door voldoende onderpand beschikbaar te hebben voor OTC derivaten, zodanig

dat een extreme negatieve marktschok opgevangen kan worden. 

l Het liquiditeitsrisico wordt beheerst door de cashbehoefte te monitoren in geval van een extreme marktschok en deze

te vergelijken met de beschikbare cashpositie. Indien de beschikbare cashpositie in geval van een extreme

marktschok onvoldoende is volgt een advies vanuit de fiduciair beheerder. 

l Het liquiditeitsrisico wordt bewaakt met behulp van twee toetsen. Deze geven inzicht in de mate waarin de portefeuille

over voldoende liquiditeit beschikt om bij extreme marktschokken voldoende onderpand te kunnen storten. Indien SPV

niet slaagt voor één of beide toetsen volgt advies vanuit de fiduciair beheerder.

l SPV belegt momenteel slechts beperkt in illiquide beleggingen.

l Monitoring van het liquiditeitsrisico vindt plaats op basis van de risicorapportage.

Concentratierisico

Door gebrekkige spreiding kan concentratierisico ontstaan waarbij verliezen optreden doordat een te grote gevoeligheid

bestaat naar één regio, sector of marktpartij. 

Beheersmaatregelen 

l Het concentratierisico wordt beheerst in de ALM en portefeuilleconstructie studie door de portefeuille naar voldoende

beleggingscategorieën, risicocategorieën en stijlen te spreiden.

l Concentraties worden weergegeven in de risicorapportage. Ter beheersing van het concentratierisico worden

concentratielimieten voor landen en sectoren gehanteerd, wat als waarschuwingssignaal dient. 
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Actief risico

Met actief risico wordt bedoeld de mate waarin de daadwerkelijke performance afwijkt van de performance van de

strategische benchmark van de portefeuille. 

Beheersmaatregelen 

l Actief risico wordt gemitigeerd door restricties in beleggingsrichtlijnen en mandaatrichtlijnen.

l Het actieve risico wordt beheerst door middel van limieten op de tracking error bij actieve mandaten. Hiermee wordt

de afwijking ten opzichte van de benchmark van de betreffende manager gelimiteerd.

l Monitoring van het actief risico op (sub)beleggingscategorie niveau vindt plaats op basis van de risicorapportage.

Verzekeringtechnische risico's (actuariële risico's)

Met de pensioenverplichtingen wordt bedoeld de marktwaarde van de inschatting van de toekomstige kasstromen.

Afwijkingen in de werkelijkheid van deze inschatting zijn te classificeren als risico. De voornaamste risico's zijn het risico

van langleven, kortleven en arbeidsongeschiktheid.

l Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling

van de technische voorzieningen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de

uitkering van de pensioenverplichting. Dit risico is lastig (voor een redelijke prijs) af te dekken.

l Het kortlevenrisico betekent dat meer mensen dan verwacht overlijden. Dat leidt mogelijk tot toekenning van

nabestaandenpensioen waarvoor door SPV geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in

risicokapitalen en was tot en met 2013 herverzekerd. Vanaf 2014 draagt SPV dit risico zelf.

l Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat SPV voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij

algehele en blijvende arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is eveneens niet herverzekerd.

Operationele risico's

SPV beheerst operationele risico's zoveel mogelijk door eisen te stellen aan haar dienstverleners. Daarbij kan worden

gedacht aan regels voor procuratie, functiescheiding, 'chinese walls', enzovoort.
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TOEKOMSTPARAGRAAF

Herstelplan

SPV heeft op 3 april 2018 het geactualiseerde herstelplan verstuurd naar DNB. Hiermee vervalt het reeds bestaande

herstelplan. In het nieuwe herstelplan heeft SPV aangegeven welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar het

vereist eigen vermogen te behalen. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om in 2026 een beleidsdekkingsgraad van

minimaal 119,5% te hebben. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe

adviseurs en is het voorgenomen beleggingsbeleid afgestemd met de beleggingscommissie. De belangrijkste

maatregelen uit het herstelplan zijn:

1 Een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2017 van 0,75%,

door te voeren per 31 december 2018, naar de stand van 31 december 2018 (dus inclusief de pensioenopbouw voor

actieven in 2018);

2 Een korting op de pensioenopbouw gedurende 2018 (evenals in 2017) voor de actieven van 30% doordat de

pensioeninkooptarieven zijn aangepast;

3 Geen voorwaardelijke toeslagverlening per 31 december 2018 op de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten.

Het Verantwoordingsorgaan is betrokken bij het opstellen van het herstelplan. De besluiten van het bestuur zijn in een

overleg toegelicht aan het Verantwoordingsorgaan. Voordat het herstelplan is ingediend bij DNB heeft het

Verantwoordingsorgaan aangegeven zich te kunnen vinden in het voorgenomen besluit van het bestuur om de

pensioenen te verlagen conform bovenstaande herstelmaatregelen.

Het herstelplan met bovenstaande herstelmaatregelen is op 23 mei 2018 in een brief door DNB goedgekeurd. Eventuele

verlagingen in latere jaren zullen alleen worden toegepast indien en voor zover dit noodzakelijk blijkt bij het in die latere

jaren op te stellen herstelplan. Of wanneer de beleidsdekkingsgraad einde 2020 nog steeds lager is dan de minimaal

vereiste dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad op dat moment ook lager is. In het geval van dit laatste scenario

heeft SPV het beleid dat die korting verspreid wordt over de looptijd van 10 jaar.

Toekomstvisie

Het bestuur van SPV staat regelmatig stil bij de toekomst van SPV. Hierbij worden onder meer de kostenstructuur, de

financiële situatie, de omvang en aard en ontwikkeling van het deelnemersbestand betrokken. Eerder is gekeken naar

eventuele alternatieven voor de uitvoering van de pensioenregeling. Daarbij zijn alternatieven gescoord tegen de criteria

die SPV van belang vindt.

Het resultaat van deze uitgevoerde verkenning is als volgt:

 Optie openhouden Optie laten afvallen 

Eigen beheer beroepspensioenfonds (al 

dan niet ongewijzigd) 

Ja  

Verzekerd pensioenfonds  Te duur en overige redenen (zie 

rapportage in het kader van de 

uitgevoerde verkenning)  

Rechtstreeks verzekerde regeling  Te duur 

Bedrijfstakpensioenfonds Ja  

PremiePensioenInstelling (PPI)  Te grote regelingswijziging en geen 

oplossing voor bestaande 

pensioenopbouw* 

Algemeen Pensioenfonds (APF) Ja  

 

*Het bestuur heeft later, na nader beraad, besloten toch nog nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor 

een beschikbare premieregeling voor SPV.  
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In 2017 werden naar aanleiding van deze toekomstverkenning inmiddels enige acties uitgevoerd:

l een oriënterend gesprek met PFZW als meest voor de hand liggende bedrijfstakpensioenfonds gezien de

beroepsgroep. Conclusie: op korte termijn geen realistische optie, ondermeer omdat de beroepspensioenvereniging

heel duidelijk invloed wil houden op de pensioenregeling naar de toekomst;

l een oriëntatie door middel van presentatie en bespreking DC regeling. Conclusie: wordt nader onderzocht zodra

duidelijk is welke richting de pensioenwetgeving heen gaat.

l bijwonen APF Congres en ervaringen naar aanleiding daarvan met elkaar delen/bespreken. Conclusie: momenteel

geen oplossing;

l presentatie door adviserend actuaris met betrekking tot de financiële onderbouwing van een (C)DC-regeling voor

SPV. Conclusie: wordt nader onderzocht zodra duidelijk is welke richting de pensioenwetgeving heen gaat.

De volgende acties worden gepland: 

l 2018: onderzoeken wat de kosten zijn van onderbrengen van SPV in een APF;

l 2018: eventueel vervolggesprek met PFZW.

l 2018: bijeenkomst bestuur SPV tussenevaluatie toekomstoriëntatie. 

Jaarlijks zullen uitgevoerde acties worden geëvalueerd en nieuwe acties worden geformuleerd. Hierbij wordt opgemerkt

dat SPV de pensioenplannen van een nieuw kabinet in het oog houdt en zal bezien/beoordelen op welke wijze deze van

invloed zullen zijn op haar toekomst.

BTW-koepelvrijstelling is vervallen

In juli 2014 besloot staatssecretaris Wiebes van Financiën om de btw-koepelvrijstelling voor pensioenadministratie per 1

januari 2015 af te schaffen. In de toelichting bij het besluit gaf hij aan welke werkzaamheden niet meer onder de btw-

koepelvrijstelling vallen. Op 13 maart 2015 stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in het ATP-arrest vast dat

pensioenuitvoering voor pensioenfondsen met een DC-regeling onder voorwaarden is vrijgesteld van btw. De Tweede

Kamer vroeg om een analyse over de gevolgen van dit arrest. Volgens dat arrest zou de btw-vrijstelling gelden als het

beleggingsrisico bij de deelnemer ligt. Wiebes interpreteert het ATP arrest echter heel nauw. Defined benefit en

collectieve beschikbare premieregelingen vallen volgens hem niet onder de vrijstelling. Uit het arrest van 9 december

2016 blijkt dat de Hoge Raad van oordeel is dat pensioenfondsen waarbinnen collectief wordt belegd, niet onder de btw-

vrijstelling vallen. In die lijn wordt vanuit de overheid de regeling van SPV gekwalificeerd als een beschikbare

premieregeling waarbij er collectief wordt belegd en waarbij de deelnemers daarom niet een beleggingsrisico van

voldoende betekenis dragen. SPV is het hier niet mee eens en heeft hierover intensief overleg met de Kring voor

Beroepspensioenfondsen met ondersteuning van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (PwC). SPV vecht de

stellingname vanuit de overheid via deze Kring, met ondersteuning van PwC, gezamenlijk aan om te bereiken dat de

BTW-vrijstelling voor SPV behouden blijft.

Het bestuur heeft op 25 januari 2018 besloten om haar inspanningen voor vrijstelling van de btw op internationaal

vermogensbeheer te staken.

Stappen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

2017 was een verkiezingsjaar. In oktober startte het nieuwe kabinet Rutte III. De discussie over de vernieuwing van het

pensioenstelsel ging door. Het gaat daarbij enerzijds over het bieden van een nieuw pensioencontract en anderzijds een

overstap naar degressieve opbouw. 

Het kabinet vroeg aan de SER om op korte termijn advies uit te brengen over een nieuw pensioencontract. Het nieuwe

contract komt naast het bestaande contract. Het gaat om een contract met individueel pensioenvermogen en collectieve

risicodeling. Verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning blijven. Het kabinet streeft op

korte termijn een akkoord met sociale partners na over het nieuwe pensioencontract. 
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De overstap naar een uniforme premie is voor SPV niet vreemd: daar wordt bij een uniforme premie aan de hand van

inkoopfactoren direct een bij de leeftijd van toepassing zijnde pensioenopbouw ingekocht. 

Er zijn ook nieuwe elementen in de discussie. Zo onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om een beperkte eenmalige

uitkering op de pensioendatum te geven. En of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd.

Dan ligt de focus op de premie in plaats van op de pensioenuitkomst. Een ander idee is een onderzoek naar het

samenvoegen van vermogensopbouw in de eigen woning met pensioen. Dit zijn stappen die later in de tijd verwacht

worden. SPV volgt de ontwikkelingen aandachtig.

Kleine pensioenen automatisch overdragen

Het pensioenfonds kan er vanaf januari 2019 voor kiezen om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar de

nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenen van € 2 of lager per jaar vervallen vanaf dan van rechtswege. Voordeel van

overdragen in plaats van afkopen is dat de pensioenbestemming behouden blijft. Afkoop blijft mogelijk als het na 5 jaar

niet gelukt is om over te dragen, omdat er geen nieuwe pensioenuitvoerder is. Deelnemers kunnen in 2018 nog

verzoeken om een pensioen lager dan € 2 per jaar af te kopen. SPV zal in de loop van 2018, wanneer alle argumenten

voor besluitvorming beschikbaar zijn, besluiten of zij meedoet aan het automatisch overdragen van kleine pensioenen.

Verplichtstelling koppelen aan AOW-leeftijd

Iedere keer als een beroepspensioenfonds of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds de pensioenrichtleeftijd

verhoogde, moest de verplichtstelling worden aangepast. Nieuw is dat het fonds de maximumleeftijd kan koppelen aan de

pensioenrichtleeftijd of de AOW-leeftijd. De verplichtstelling hoeft dan om deze reden nog maar één keer aangepast te

worden. 

Geen zienswijzen meer bij beroepspensioenfondsen

Beroepspensioenfondsen kunnen de pensioenregeling gemakkelijker wijzigen. Er kan geen zienswijze meer worden

ingediend. Toetsing van de representativiteit vindt namelijk al vijfjaarlijks plaats. De wijziging blijft wel gepubliceerd

worden in de Staatscourant. Idee daarachter is dat deelnemers die geen lid zijn van de beroepspensioenvereniging

kennis kunnen nemen van de wijziging.

Meer medezeggenschap bij beroepspensioenfondsen

De medezeggenschap bij beroepspensioenfondsen wordt versterkt. Want het verantwoordingsorgaan krijgt op 1 april

2018 dezelfde adviesrechten als bij een fonds dat onder de Pensioenwet valt. Het verantwoordingsorgaan bij een

beroepspensioenfonds krijgt daardoor adviesrecht bij collectieve waardeoverdracht, liquidatie, fusie of splitsing van het

fonds en over de uitvoeringsovereenkomst. Het krijgt ook een beroepsrecht als een besluit niet in overeenstemming is

met het advies van het Verantwoordingsorgaan. Het pensioenfonds had deze adviesrechten al in het reglement van het

Verantwoordingsorgaan opgenomen. SPV zal haar statuten en reglement verantwoordingsorgaan in lijn brengen met

deze veranderingen.

Privacy versterkt met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

In de Europese Unie (EU) heeft momenteel elke lidstaat een eigen privacywet. Vanuit Europa is op 25 mei 2018 de

Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht die rechtstreekse werking heeft over alle

lidstaten. De Algemene verordening gegevensbescherming  zorgt onder meer voor: versterking van de positie van

mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden

versterkt; meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals pensioenfondsen en hun

uitvoeringsorganisaties; dezelfde bevoegdheden voor alle privacytoezichthouders in de EU, in Nederland de Autoriteit

Persoonsgegevens (AP). Pensioenfondsen moeten hiermee aan de slag en bijvoorbeeld :

l een privacybeleid opstellen of actualiseren;

l een privacyverklaring publiceren op de website;

l een verwerkingsregister opstellen; 

l eventueel een Functionaris Gegevensbescherming of een Privacy officer aanstellen.

SPV heeft ervoor gezorgd dat zij op 25 mei aan de verplichtingen uit de AVG voldoet. 
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Tilburg, 14 juni 2018 

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 

Het bestuur 

 

Mevrouw M.E.A. Bartels MSc De heer J. Toet 

(Voorzitter) (Secretaris) 

 

 

Mevrouw drs. M.G.P.G. Elings Mevrouw C.M. van der Haar MSc  

(Penningmeester) 

 

 

Mevrouw drs. M. M. van der Berg Mevrouw A.M. Kaan 
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VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN OVER 2017

Inleiding

Het verantwoordingsorgaan, hierna VO, van Stichting Pensioenfonds Verloskundigen, hierna SPV, bestaat uit Saskia de

Korte (voorzitter), Pien Minnesma-Krijt, Truke Haanraadts en Esther van Weerdenburg. Het VO heeft in 2017 vijf maal

vergaderd, heeft 3 maal overleg gehad met het DB van SPV en heeft een overleg gehad met de visitatiecommissie. Het

VO heeft 1 bijscholingsdag gevolgd in 2017.

Adviesaanvragen 2017

SPV heeft in 2017 bij het VO advies ingewonnen over de volgende stukken en zaken:

l de inrichting van de visitatiecommissie

l het communicatieplan 2017

l het herstelplan

l een wijziging in het reglement Verantwoordingsorgaan

l de ondergrenzen van de aanvangshaalbaarheidstoets

l het convenant en de uitvoeringsovereenkomst met DPV

l het communicatiejaarplan 2018

l het beloningsbeleid voor 2018

Oordeelsvorming

Het VO heeft zich een goed beeld weten te vormen van het beleid van het bestuur van SPV door het doornemen van de

bestuursverslagen, het jaarverslag, de ABTN, het verslag van de visitatiecommissie en andere belangrijke stukken.

Tevens heeft het VO het verslag van de compliance officer doorgenomen.

Bevindingen

Het VO is van mening dat het bestuur ter zake kundig en zeer gemotiveerd is om SPV zo goed mogelijk te besturen. Door

het lezen van de bestuursverslagen en door de gesprekken met het DB van SPV is het VO ervan overtuigd geraakt dat

het bestuur goed beleid voert voor SPV. Beslissingen worden weloverwogen genomen waarbij gekeken wordt naar de

belangen voor alle deelnemers, dus zowel actieven als gepensioneerden als slapers, en waarbij bovendien goed gekeken

wordt naar de mogelijke risico's van de beslissing op de verschillende gebieden.

In 2017 was één van de aandachtspunten van het SPV-bestuur het herstelplan. De dekkingsgraad van SPV is lager dan

de minimaal vereiste dekkingsgraad en daarom is het nodig om een herstelplan te schrijven. Het SPV-bestuur heeft

uiterst zorgvuldig bekeken hoe de pijn het eerlijkst over de verschillende groepen deelnemers verdeeld kon worden zodat

zowel de actieven als de gepensioneerden als ook de slapers bijdragen aan het herstel van de dekkingsgraad. Het VO

waardeert de zorgvuldigheid van het bestuur hierin en heeft ook positief geadviseerd over het herstelplan.

Het VO heeft wel enige zorg over de organisatie van de werkprocessen bij SPV. Het advies van het VO over het

communicatieplan van 2018 kon, hoewel waardevol gevonden door SPV, niet meer meegenomen worden in de

besluitvorming rond dit plan omdat het plan al vastgesteld was vóórdat het VO haar advies had gegeven. Daarnaast is de

afspraak dat het concept-jaarverslag direct na verschijnen aan het VO gestuurd zou worden helaas niet nagekomen en is

dit concept eerst 3 weken later, na een nieuw verzoek vanuit het VO, verstuurd naar het VO. Ook het rapport van de

visitatiecommissie werd pas ná rappel vanuit het VO ter beschikking gesteld. Het VO adviseert het SPV-bestuur deze

omissie te evalueren met de bestuursondersteuning en zorg te dragen dat dit volgend jaar niet opnieuw het geval is.

Wanneer het VO deze belangrijke stukken namelijk pas zo laat krijgt is het voor het VO bijna ondoenlijk om tijdig haar

oordeel in te leveren voor het jaarverslag.
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De bestuursverslagen waren in 2017 van een matige kwaliteit. Het was voor het VO soms erg lastig om hieruit te lezen

dat er gewogen besluiten werden genomen, hoe zaken werden afgewogen en hoe men uiteindelijk tot een besluit kwam.

In gesprek met het DB van SPV kwam naar voren dat ook SPV ontevreden was over de kwaliteit van de verslagen en dat

de notulist inmiddels vervangen was. Het VO hoopt dat hiermee de verslagen van 2018 van betere kwaliteit zullen zijn.

Door de overleggen van het VO met het DB van SPV is het VO er wel van overtuigd geraakt dat beslissingen gewogen

werden gemaakt door SPV, zoals hierboven reeds benoemd.

Het VO is content met het feit dat de bestuursleden die niet in de beleggingscommissie zitten bij toerbeurt meedraaien in

deze commissie. Het VO is van mening dat de beleggingscommissie goed functioneert, de leden van de

beleggingscommissie hebben gedegen kennis van de financiële wereld en kunnen voldoende countervailing power

bieden bij de voorstellen van de vermogensbeheerder.

Het VO is verheugd over het feit dat de pensioenuitvoeringskosten in 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar niet

gestegen zijn, en zelfs iets gedaald. Het VO is ervan overtuigd geraakt dat het bestuur er echt alles aan doet om de

kosten zo laag mogelijk te houden en wil het bestuur hiermee complimenteren.

In het jaarverslag van 2016 had het VO een aanbeveling gedaan omtrent het vaststellen van grenzen van de

houdbaarheid van een eigen pensioenfonds voor verloskundigen. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar alternatieven

voor de pensioenopbouw voor verloskundigen in Nederland. Deze alternatieven bleken voor de deelnemers minder

gunstig dan pensioen opbouwen bij SPV. Op grond hiervan heeft SPV haar bestaansrecht bewezen. Duidelijke grenzen

over de houdbaarheid van een eigen fonds zijn moeilijk te formuleren. Het Verantwoordingsorgaan is ervan overtuigd dat

het SPV-bestuur blijft evalueren of pensioenopbouw bij SPV de beste keuze voor eerstelijns verloskundigen is en blijft.

Tevens was er de aanbeveling van het VO om de website overzichtelijker te maken. Aan deze aanbeveling is goed

gehoor gegeven. De website is opnieuw ingericht en zaken zijn veel beter vindbaar. Het VO mist wel de visie en de

strategie van SPV op de website. Het VO adviseert dit op de website te publiceren zodat missie-visie-strategie duidelijker

wordt voor de deelnemers. Een ander belangrijk aandachtspunt op de website is de startdatum op de persoonlijke pagina

van de deelnemers. Deze blijkt voor oudere deelnemers niet correct te worden weergegeven. Het VO vindt dit een

kwalijke zaak die het vertrouwen in SPV kan ondermijnen en adviseert het SPV hier spoedig actie op te ondernemen.

Tenslotte adviseert het VO om de belangrijke "good to know"-punten over een eigen pensioenfonds voor verloskundigen

een prominente plaats op de website te geven. Te denken valt aan het feit dat een gemiddelde deelnemer haar inleg

uiteindelijk 2-3 keer terug zal krijgen, het feit dat je voor jezelf spaart, dat er een flexibele ingangsdatum is voor je

pensioen en bijvoorbeeld een gemiddeld rendement op het fondsvermogen van de afgelopen 10 of 20 jaar. Daarnaast

kunnen mogelijk alternatieven geschetst worden, met daarbij bijvoorbeeld de kanttekening dat veel particuliere beleggers

uiteindelijk verlies maken, in tegenstelling tot SPV met een gemiddeld rendement van 7,74% over de afgelopen 10 jaar en

6,14% over de afgelopen 20 jaar.

Beoordeling

Het VO oordeelt het handelen van het bestuur van SPV algemeen als goed op basis van bovenstaande bevindingen. 

Aanbevelingen

Het VO wil de volgende aanbevelingen graag meegeven aan het bestuur:

l Wees alert op de werkprocessen zodat adviezen bij het VO tijdig worden ingewonnen en ook nog meegenomen

kunnen worden bij de besluitvorming en zodat stukken die naar het VO gestuurd dienen te worden ook tijdig verstuurd

worden.

l Voorzie het VO van een jaarkalender van het bestuur van SPV, zodat het VO haar vergaderingen kan plannen op

tijdstippen dat er adviesaanvragen zullen zijn. Op die manier hoeft SPV minder lang te wachten op het advies van het

VO inzake stukken en zaken waarover het VO adviesrecht heeft.
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l Besteed nogmaals aandacht aan de website en belicht nadrukkelijk de voordelen van een eigen pensioenfonds voor

verloskundigen op een prominente plaats op de website.

l Corrigeer de startdatum op de persoonlijke pagina van deelnemers. Indien dit niet mogelijk is, zorg dan voor

toegankelijke informatie hierover voor de betreffende deelnemers zodat het vertrouwen in SPV niet geschaad wordt

door deze onvolkomenheid.

Hiermee heeft het Verantwoordingsorgaan haar oordeel gegeven over het jaar 2017. Dit oordeel zal worden gepubliceerd

in het jaarverslag.

Aalsmeer, 24 mei 2018

Saskia de Korte

Pien Minnesma - Krijt

Truke Haanraadts

Esther van Weerdenburg
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Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur heeft kennis genomen van de bevindingen van het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en hun

oordeel hierover. Het bestuur waardeert de prettige relatie met het verantwoordingsorgaan, haar betrokkenheid, inzet en

het kritisch volgen van het bestuur bij het uitvoeren van het beleid. Ook heeft het bestuur de gezamenlijke

themabijeenkomsten waarbij o.a. het VO, de DPV en de Verenigingsraadleden aanwezig waren, als positief ervaren.

Wat betreft de aanbevelingen:

Werkprocessen

Het bestuur betreurt het dat het meerdere malen is voorgevallen dat gevraagde stukken niet tijdig zijn aangeleverd aan

het VO. Het bestuur heeft dit inmiddels besproken met de bestuursondersteuning van Achmea Pensioenservices. Met

hen is afgesproken de werkprocessen aan te passen zodat de kans op dergelijke omissies aanzienlijk wordt verminderd.

Bestuursverslagen

Het bestuur herkent de zeer matige kwaliteit van de bestuursverslagen. Het bestuur heeft al enkele maanden geleden

afscheid genomen van de notulist. Inmiddels heeft APS het bestuur van een nieuwe notulist voorzien waar het bestuur

uitermate tevreden over is.

Jaarkalender

Het DB heeft reeds aan het VO toegezegd hen te voorzien van een jaarkalender zodat het VO haar vergaderingen beter

kan afstemmen op te verwachten adviesaanvragen.

Website & Communicatie

De website van ons pensioenfonds is belangrijk voor de informatievoorziening van de deelnemers en de zichtbaarheid

van het fonds. Het bestuur is van mening dat de informatie compleet en juist moet zijn, ook op het persoonlijk deel van de

website. Het bestuur zal de incomplete informatie aanvullen en onjuiste informatie corrigeren. De

communicatiecommissie gaat er zorg voor dragen dat we de positieve punten van ons fonds meer etaleren.

Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor het zorgvuldige verslag en spreekt de hoop uit dat de constructieve

samenwerking ook in de toekomst voortgezet zal worden.

Tilburg, 24 mei 2018

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

Het bestuur:

Mevrouw M.E.A. Bartels MSc, voorzitter

De heer J. Toet, secretaris

Mevrouw drs. M.G.P.G. Elings, penningmeester

Mevrouw C.M. van der Haar MSc

Mevrouw drs. M.M. van der Berg

Mevrouw A.M. Kaan-van Arendonk
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SAMENVATTING VERSLAG VISITATIECOMMISSIE

Het bestuur heeft onderstaande visitatiecommissie verzocht een visitatie uit te voeren over 2017.

De Wet verplichte beroepspensioenregeling geeft aan dat de visitatiecommissie toezicht houdt op het beleid en de

algemene gang van zaken, adequate risicobeheersing en op evenwichtige belangenafweging.

De Code Pensioenfondsen voegt daaraan toe: de visitatiecommissie draagt bij aan het effectief en slagvaardig

functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. 

De visitatiecommissie past de VITP-Toezichtcode toe. Toepassing is niet wettelijk verankerd, maar wel aanbevolen door

de VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector).

De toepassing is op basis van het principe "pas toe of leg uit". De visitatiecommissie heeft de VITP-Toezichtcode

toegepast bij de organisatie en opzet van de uit te voeren visitatie door het te hanteren normenkader (vermeld bij de

diverse onderdelen van deze rapportage) vast te stellen. 

Conform hoofdstuk 5 van de VITP-Toezichtcode betrekt de visitatiecommissie de volgende onderwerpen in haar toezicht:

het functioneren van de governance, het functioneren van het bestuur, transparante en begrijpelijke communicatie, de

naleving van de Code Pensioenfondsen en cultuur en gedrag. 

Tevens heeft de commissie de VITP-Toezichtcode toegepast door bij de afronding van de werkzaamheden vast te stellen

of en hoe de normen van deze code zijn nageleefd.

Daarnaast zijn de volgende specifieke thema's behandeld:

1 Opvolging van de aanbevelingen uit de vorige visitatie; 

2 Ontwikkelingen risicomanagement (met name IT-beleid);

3 Evaluatie vermogensbeheer;

4 Governance: inrichting, naleving Code Pensioenfondsen en toekomst van het fonds;

5 Communicatie: monitoring en werking.

Het rapport is tot stand gekomen op basis van ontvangen documentatie, interviews met verschillende betrokkenen bij

SPV en onderling overleg. 

De visitatiecommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de visitatie conform het bepaalde in de Wet verplichte

beroepspensioenregeling, onverlet de eigen bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheden van het bestuur, het

verantwoordingsorgaan, de controlerend accountant, de certificerend actuaris en de toezichthouders.

Algehele conclusie:

De visitatiecommissie ziet dat het bestuur bestuurt met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en bevlogenheid; er

zijn dan ook vorderingen op het gebied van communicatie, risicomanagement en beleggingsbeleid waarneembaar. De

mate van betrokkenheid en bevlogenheid heeft ook een keerzijde: het heeft geleid tot een grote mate van detaillering,

waardoor de grote lijnen uit het oog kunnen raken. De bestuursagenda per vergadering zat in 2017 zo vol dat hij  een

enkele keer niet is afgehandeld. De grote uitdaging van het bestuur is een stap terug te doen en zich af te vragen of de

juiste zaken worden opgepakt ("we doen de dingen goed, maar doen we de goede dingen?"). 2018 zal weer een

uitdagend jaar zijn voor het bestuur. De VC vraagt nadrukkelijk aandacht voor meer focus (sturen op hoofdlijnen). 

De belangrijkste waarnemingen en aanbevelingen vindt u hieronder:

Evaluatie en follow up vorige visitatie

De aanbevelingen van de vorige visitatie zijn door het bestuur besproken en opgevolgd daar waar het de toegevoegde

waarde zag. 
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Risicomanagement

Er is veel aandacht voor risicomanagement van het bestuur. Er is een goed proces doorlopen om het ICT-risico

beheersbaar te maken. De voorleggers zijn verbeterd en de risico's zijn hierbij genoemd. Ook in de besluitenlijsten is

thans een risico-indeling opgenomen. Een nadere aanduiding van de impact van de genoemde risico's dient nog wel

beter uitgewerkt te worden. 

Aanbeveling:

l Richt de 1e en 2e lijn risicomanagement pragmatisch in. Dit kan op verschillende manieren. 

Beleggingsbeleid

De BC speelt een actieve rol in het beleggingsbeleid en het bestuur is goed geïnformeerd en betrokken. Overwogen kan

worden om iets meer accent op strategisch beleid te leggen en de uitvoering op de laagste niveaus meer aan de fiduciair

over te laten. MVB-beleid krijgt de nodige aandacht en zal na overleg met de deelnemersvereniging nader worden

ingevuld.

Aanbeveling:

l Overweeg de countervailing power in het bestuur te vergroten door de BC weer naar twee bestuursleden terug te

brengen.

l Kijk bij het bepalen naar de mate van renteafdekking naar de verplichtingen: Hoeveel heeft het fonds nodig om aan de

verplichtingen te voldoen; welk rendement is hiervoor nodig en welke renteafdekking hoort hierbij. 

l Maak gerichte keuzes voor de invulling van het MVB-beleid. 

l Overweeg het aantal vergaderingen voor de BC terug te brengen; dan kan er meer op afstand worden bestuurd en

kan de vermogensbeheerder zijn verantwoordelijkheid als fiduciair beheerder nemen. Reken de fiduciair hier

vervolgens ook op af.

Governance

Er wordt hard gewerkt door het bestuur en de kwaliteit van de bestuurders is goed. De betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld

door een kritische houding naar de dienstverleners en ook door af en toe iets te veel van die rol over te nemen als het niet

goed genoeg is. De verhouding met het VO is goed, maar op rol en inhoud is een verbeterslag noodzakelijk. 

De effectiviteit van het bestuur kan worden vergroot door scherp te zijn op de eigen hoofdtaak: strategiebepaling en

sturen op hoofdlijnen. En door van dienstverleners te eisen dat zij de voorbereiding en uitvoering voor hun rekening

nemen.

Aanbevelingen

l Geef aandacht aan de AVG in het overleg met de deelnemersvereniging. Deze dient ook een AVG-beleid te

ontwikkelen. 

l Probeer de criteria voor toekomstige uitvoering te kwantificeren.

l Ontwikkel tevens beleid omtrent de kosten per deelnemer.

l Beoordeel de dienstverleners periodiek aan de hand van transparante criteria en verbind consequenties aan de

beoordeling.

l Laat de compliance officer de lijst van verbonden personen jaarlijks actualiseren.

l Stel een opleidingsplan op voor het VO.

l Zorg dat de ondersteuning van het VO, zowel op inhoud, als op proces, verbeterd wordt.

l Stel een jaaragenda op met het VO zodat het VO weet wanneer het welke rol (adviesaanvraag) kan/moet spelen.

l Laat het VO de opvolging van de aanbevelingen van de visitatiecommissie monitoren.

l Om de afstand tussen VO en bestuur te verkleinen beveelt de VC aan om de voorzitters van het bestuur en het VO na

iedere bestuursvergadering met elkaar contact te laten zoeken en kort de belangrijkste punten van de vergadering te

bespreken.  
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Communicatiebeleid

De communicatiecommissie functioneert goed, mede omdat het mandaat van de commissie is verruimd. De discussie in

het bestuur is hiermee ook doelmatiger geworden. Ook de ondersteuning vanuit APS en vanuit externe adviseurs is goed

te noemen. 

Aanbevelingen

l Geef (nog meer) uitleg over de regeling en de koopkrachtontwikkeling van het fonds op een prominente plek op de

website. 

l Onderzoek de mogelijkheid om het ruimere mandaat dat de communicatiecommissie heeft verkregen, uit te breiden

naar de andere commissies.

De visitatiecommissie dankt het bestuur, het verantwoordingsorgaan van SPV voor de positieve en open medewerking. 

Tilburg, mei 2018

De visitatiecommissie

Erik Klijn

Floor Briedé

Gerard van de Kuilen
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C            JAARREKENING
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1                BALANS PER 31 DECEMBER

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

(x € 1.000)

2017 2016

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds  (1) 372.963 356.134

Vorderingen en overlopende activa  (2) 214 198

Overige activa  (3) 1.353 1.166

 374.530 357.498

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves  (4) -47.231 -67.751

Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds  (5) 408.281 409.393

Overige schulden en overlopende
passiva  (6) 13.480 15.856

 374.530 357.498

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)

Actuele dekkingsgraad op basis van het op
dat moment geldend FTK in % 88,4 83,5

Beleidsdekkingsgraad 87,0 82,1

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
69



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

2017 2016

BATEN

Bijdragen van deelnemers  (7) 12.375 11.702

Beleggingsresultaten voor risico
pensioenfonds  (8) 13.353 35.814

25.728 47.516

LASTEN

Pensioenuitkeringen  (9) 4.672 4.627

Pensioenuitvoeringskosten  (10) 1.648 1.760

Mutatie technische voorzieningen voor
risico pensioenfonds  (11)

Pensioenopbouw 13.451 14.136

Korting -5.825 -1.372

Rentetoevoeging -928 -211

Pensioenuitkeringen en afkopen -4.650 -4.615

Pensioenuitvoeringskosten 265 292

Wijziging marktrente -4.213 49.385

Wijziging actuariële uitgangspunten - 6.533

Saldo waarde-overdrachten - 3

Overige wijzigingen 788 1.198

-1.112 65.349

Saldo overdracht van rechten voor
risico pensioenfonds  (12) - -3

5.208 71.733

Saldo van baten en lasten 20.520 -24.217

Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Mutatie algemene reserve 20.520 -24.217
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2017 2016

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen voor risico
pensioenfonds 12.359 12.787

Betaalde pensioenuitkeringen -4.654 -4.632

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -1.881 -1.846

5.824 6.309

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen beleggingen 704.157 650.161

Betaald inzake aankopen beleggingen -710.728 -655.618

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 1.089 741

Overige mutaties inzake beleggingen 517 -1.625

Betaalde kosten van vermogensbeheer -672 -1.075

-5.637 -7.416

Mutatie liquide middelen 187 -1.107

Samenstelling geldmiddelen

2017 2016

Liquide middelen per 1 januari 1.166 2.273

Mutatie liquide middelen 187 -1.107

Liquide middelen per 31 december 1.353 1.166
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4                TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING

Inleiding

Het doel van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, statutair gevestigd te Tilburg is het nu en in de toekomst

verstrekken van uitkeringen aan pensioengerechtigden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden.Deze

doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro's.

Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde.

Overige activa en passiva worden gewaardeerd op actuele  waarde, tenzij anders is vermeld. 

Voor zover noodzakelijk, wordt op activa een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

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.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld en herzien indien noodzakelijk.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
72



Opname van een actief of verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar

SPV 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.

Verantwoording van baten en lasten

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 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".

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economische potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

en 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, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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 gesaldeerd opgenomen

financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd

opgenomen.

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.

Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen, e.d. worden als

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde

valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van

baten en lasten.

31-12-2017 31-12-2016

US Dollar 1,20 1,05

Britse Pond 0,89 0,85

Japanse Yen 135,27 123,02

Deense Kroon 7,45 7,44

Zwitserse Frank 1,17 1,07
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SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen voor risico SPV

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. Slechts indien de reële waarde van een belegging niet

betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs.

Participaties in beleggingsinstellingen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en

gewaardeerd volgens de grondslagen van dat soort beleggingen.

Reële waarde

De beleggingen van SPV worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor de meerderheid van de

financiële instrumenten van SPV kan gebruik worden gemaakt van intrinsieke waarde. Derivaten worden gewaardeerd

door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Bepaalde instrumenten, zoals participaties in

beleggingsfondsen worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is gebruikelijk en mogelijk

om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Slechts indien de reële

waarde van een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van

geamortiseerde kostprijs.

Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reële waarde

benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Vastgoedbeleggingen

Onder vastgoedbeleggingen zijn participaties in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen of niet beursgenoteerde

vastgoedbeleggingsinstellingen opgenomen. Participaties in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen worden

gewaardeerd tegen reële waarde, gebaseerd op de beurskoers per balansdatum. SPV heeft alleen participaties in niet

beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Deze pools worden eenmaal per kwartaal gewaardeerd op 'fair value'

door onafhankelijke taxateurs en aangeleverd aan Achmea IM voor de pricing/waardering. Hierdoor is sprake van een

belang in direct vastgoed.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd tegen de per

balansdatum geldende beurskoers.

Niet aan een beurs genoteerde fondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde op basis van de door de

vermogensbeheerder van SPV afgegeven intrinsieke waarde, zijnde een benadering van de marktwaarde. 

Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

Vastrentende waarden

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd

tegen de per balansdatum geldende beurskoers.

Niet aan een beurs genoteerde fondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde op basis van de door de

vermogensbeheerder van SPV laatst afgegeven intrinsieke waarde, zijnde een benadering van de martktwaarde.

Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.
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Derivaten

Derivaten zijn financiële instrumenten die zijn afgeleid van meer traditionele producten als aandelen en obligaties. Het

betreft bijvoorbeeld rentederivaten en valutatermijncontracten.

Derivaten zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is de waarde waarvoor het contract ultimo jaar kan worden

afgewikkeld. De waarde wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. De ultimo jaar

bestaande rechten en verplichtingen worden per derivatencontract gesaldeerd. Positieve posities uit hoofde van

derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder derivaten. Negatieve posities uit hoofde van

derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder schulden en overlopende passiva.

Overige beleggingen

Onder overige beleggingen worden opgenomen die beleggingen die niet als een van de hiervoor opgesomde beleggingen

geclassificeerd kunnen worden. 

De overige beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste

verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van

oninbaarheid.

Overige activa

Onder overige activa worden onder meer liquide middelen opgenomen voor zover dit onmiddelijk opeisbare

banktegoeden betreft. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van

tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden

gepresenteerd onder de beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

De algemene reserve is gelijk aan het verschil tussen het vermogen en de technische voorziening. Het vermogen van

SPV is per 31 december van enig boekjaar gelijk aan het totaal van de activa, verminderd met de schulden en

overlopende passiva. De algemene reserve dient om toekomstige voorwaardelijke toeslagen te verlenen, om fluctuaties in

het vermogen op te vangen en om actuariële verliezen op te vangen.

Technische voorzieningen voor risico SPV

Voorziening pensioenverplichtingen (VPV)

De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) wordt gebaseerd op de tot de balansdatum verkregen aanspraken op

pensioen, met inbegrip van de verhogingen zoals die aan de deelnemers zijn toegekend per 1 januari volgend op de

balansdatum. De VPV wordt dusdanig vastgesteld dat zij toereikend is ter dekking van de verplichtingen van SPV. De

vaststelling gebeurt op basis van de in de ABTN geformuleerde reserveringsmethode en verzekeringstechnische

grondslagen. De toereikendheid van de VPV wordt jaarlijks door de certificerend actuaris getoetst. 

Aan de berekening van de VPV liggen de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen ten grondslag:

Rentevoet:

Rentetermijnstructuur op basis van de rentetermijnstructuur die door De Nederlandsche Bank (DNB) per deze datum is

gepubliceerd. Deze rentetermijnstructuur is vastgesteld met gebruikmaking van de Ultimate Forward Rate (UFR). Het

hanteren van de UFR houdt in dat voor looptijden van 21 jaar en langer een aangepaste rentetermijnstructuur wordt

gehanteerd. Per 31 december 2017 was de gemiddelde rekenrente voor de vaststelling van de verplichtingen 1,7%

(31 december 2016: 1,6%).
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Toekomstige stijging:

SPV kent een toeslagbeleid dat voor een deel onvoorwaardelijk en voor het overige voorwaardelijk is. Op basis van het

onvoorwaardelijke deel worden de opgebouwde en ingegane pensioenen jaarlijks verhoogd met 2%. De

onvoorwaardelijke toeslag op de pensioenen van de deelnemers die per 31 december 2003 reeds inactief waren en per

de balansdatum nog steeds inactief zijn, bedraagt 2,5%.

De onvoorwaardelijke toeslag op de pensioenen van de pensioengerechtigden die ervoor hebben gekozen om hun

pensioen te converteren naar een hoger pensioen bij ingang bedraagt, afhankelijk van het van toepassing zijnde

conversiepercentage, 2% respectievelijk 3%-punten minder dan de onvoorwaardelijke toeslag die van toepassing zou zijn

indien het pensioen niet was geconverteerd. Bij de vaststelling van de VPV wordt rekening gehouden met de contante

waarde van deze in de toekomst te verlenen onvoorwaardelijke toeslagen. Er wordt geen rekening gehouden met

toekomstige voorwaardelijke toeslagen.

Overlevingsgrondslagen:

Conform de Prognosetafel AG2016, startjaar 2018 (2016: Prognosetafel AG2016, startjaar 2017), met een voor

hoofdverzekerden en medeverzekerden pensioenfondsspecifieke ervaringssterfte gebaseerd op het Willis Towers

Watson 2016 ervaringssterftemodel-individueel.

Gezinssamenstelling:

Aangenomen is dat alle niet-pensioengerechtigden aanspraak hebben op nabestaandenpensioen, dat wil zeggen dat een

partnerfrequentie van 100% is aangenomen. Na de pensioendatum wordt uitgegaan van het zogenaamde bepaalde-

partner systeem. In alle gevallen is het leeftijdsverschil tussen partners op drie jaar gesteld.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid:

De contante waarde van de vrijgestelde premies voor arbeidsongeschikte deelnemers, die verondersteld worden met 0%

per jaar stijgen.

Uitbetalingswijze:

Voor de berekening van de VPV wordt ervan uitgegaan dat de pensioenen op continue wijze worden uitbetaald.

Toe- en uittredingen:

In verband met het gekozen financierings- en reserveringssysteem leiden toe- en uittredingen voor SPV niet tot actuariële

voor- of nadelen. 

Voorziening toekomstige kosten

De voorziening toekomstige kosten, opgenomen in de VPV, is als een vast percentage (3%) van de netto technische

voorziening vastgesteld.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de

eerste verwerking worden schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien

geen sprake is van transactiekosten).
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Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van SPV wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende

schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans.

Vanaf 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het

gemiddelde van de aanwezige dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van

dagkoersen.

De reële dekkingsgraad is berekend als het quotient van de beleidsdekkingsgraad en de benodigde dekkingsgraad voor

het kunnen verlenen van voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de wettelijk vastgelegde minimale

verwachtingswaarde voor de groeivoet van het prijsindexcijfer.

In afwijking van de letterlijke tekst van de wet is wegens de specifieke vormgeving van de pensioenregeling van SPV met

een onvoorwaardelijke toeslag, bij de berekening van deze laatste dekkingsgraad de 2% onvoorwaardelijke toeslag buiten

beschouwing gebleven.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en

lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen

voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten

worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Bijdragen van deelnemers

Onder bijdragen van deelnemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen benodigd

voor de financiering van de pensioenaanspraken. Premiebijdragen zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking

hebben.

Beleggingsresultaten

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen inkomsten uit beleggingen,

zijnde dividend van aandelen en de aan het boekjaar toe te rekenen rentebedragen van vastrentende beleggingen. Onder

indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de verandering in de waarde van beleggingen. Met de directe en

indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten, provisies en

valutaverschillen.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen

en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde

waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen,

worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in

de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de herwaarderingen.

Directe beleggingsopbrengsten

Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en

soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. 

Kosten van vermogensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan. 
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Verrekening van kosten

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,

provisies, valutaverschillen, e.d.

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen

zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Pensioenuitvoeringskosten

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

Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar.

Korting

Er is op 31 december 2017 een korting door gevoerd op de opgebouwde aanspraken en rechten zoals deze zijn

opgebouwd per 31 december 2016 van 1,4%, naar de stand van 31 december 2017 (dus inclusief de pensioenopbouw

voor actieven in 2017). Het effect hiervan op de technische voorziening is ultimo boekjaar in het verloop van de

technische voorziening opgenomen.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo boekjaar berekend over de

beginstand en de mutaties gedurende het jaar. 

Pensioenuitkeringen en afkopen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorzieningen betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve

van de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Pensioenuitvoeringskosten

Toekomstige uitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de

voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat

vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten van de verslagperiode.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt hieronder verantwoord.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit

beleggingsactiviteiten en pensioenactiviteiten.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie

Vastgoed
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari
2017 5.391 107.072 188.072 20.156 20.250 340.941

Aankopen 17.573 116.647 96.780 453.661 26.067 710.728

Verkopen -10.235 -122.652 -85.968 -457.667 -27.635 -704.157

Overige mutaties - -86 10.624 -11.373 318 -517

Waardemutaties 1.206 11.568 -7.083 6.178 1.067 12.936

Stand per 31
december 2017 13.935 112.549 202.425 10.955 20.067 359.931

Derivaten met een negatieve waarde 13.032

372.963

Vastgoed-
beleggingen* Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari
2016 5.256 86.247 189.993 3.616 12.599 297.711

Aankopen 1.437 59.196 164.072 377.562 53.351 655.618

Verkopen -1.594 -49.017 -173.926 -377.160 -48.464 -650.161

Overige mutaties -104 157 -16.500 18.111 -39 1.625

Waardemutaties 396 10.489 24.433 -1.973 2.803 36.148

Stand per 31
december 2016 5.391 107.072 188.072 20.156 20.250 340.941

Derivaten met een negatieve waarde 15.193

356.134

*In de aan-en verkopen vastgoedbeleggingen is een omwisseling opgenomen van het CBRE Dutch Retail Fund II BV in

het CBRE Dutch Retail Fund BV voor in totaal € 1.437.000.

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
79



Reële waarde

De beleggingen van SPV zijn nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum en is het over het

algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te

stellen. Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de

boekwaarde de reële waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden. De

boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van SPV kan gebruik worden gemaakt van intrinsieke waarde.

Echter, bepaalde financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld derivaten zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking

van waarderingsmodellen en -technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare

instrumenten, zoals bijvoorbeeld leningen op schuldbekentenissen. De waardering van onderliggende rentederivaten is in

dit geval door een onafhankelijke partij met behulp van gangbare waarderingsmodellen (met name discounted cashflow

analyses en optie-waarderingsmodellen) bepaald. Deze gehanteerde modellen zijn extern beoordeeld. Beschikbare

marktinformatie is als input voor deze waarderingsmodellen gebruikt.

Op basis van de Richtlijn 290 inzake de toelichting op gehanteerde waarderingsystematiek is onderstaande tabel

opgenomen.

NCW-
berekeningen

Intrinsieke
waarde*

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2017

Vastgoedbeleggingen - 13.912 23 13.935

Aandelen - 112.454 95 112.549

Vastrentende waarden 29.665 172.026 734 202.425

Derivaten 10.235 - 720 10.955

Overige beleggingen - 19.819 248 20.067

Totaal 39.900 318.211 1.820 359.931

*Dit betreft voornamelijk de waarde van de participaties van de pools waarin belegd wordt.

NCW-
berekeningen

Intrinsieke
waarde*

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2016

Vastgoedbeleggingen - 5.368 23 5.391

Aandelen - 106.891 181 107.072

Vastrentende waarden 26.700 161.136 236 188.072

Derivaten 18.188 - 1.968 20.156

Overige beleggingen - 20.320 -70 20.250

Totaal 44.888 293.715 2.338 340.941

*Dit betreft voornamelijk de waarde van de participaties van de pools waarin belegd wordt.
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· 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 of in het geval van beleggingsinstellingen aan de hand van de 

intrinsieke waarde waartegen de aandelen kunnen worden verhandeld; 

· Niveau 3: de waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodellen waarin geen gebruik is gemaakt van 

waarneembare marktdata. 
 
Op basis van de indeling naar niveau kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 
 
      

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal  

Per 31 december 2017     

      

Vastgoed beleggingen - - 13.935 13.935  

Aandelen - 112.454 95 112.549  

Vastrentende waarden - 172.026 30.399 202.425  

Derivaten - 10.235 720 10.955  

Overige beleggingen - 19.819 248 20.067  
      

 - 314.534 45.427 359.931  

      

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal  

Per 31 december 2016     

     

Vastgoed beleggingen - - 5.391 5.391  

Aandelen - 106.891 181 107.072  

Vastrentende waarden - 161.136 26.936 188.072  

Derivaten - 18.188 1.968 20.156  

Overige beleggingen - 20.320 -70 20.250  
      

 - 306.535 34.406 340.941  

      

 
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 een

significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) kunnen derhalve niet

met precisie worden vastgesteld.

Vastgoedbeleggingen

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie naar soort:

Vastgoedmaatschappijen 13.912 5.368

Beleggingsdebiteuren 23 23

13.935 5.391

De vastgoed aandelenportefeuille is gehouden in de vastgoedfondsen van CBRE.
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Aandelen

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie naar soort:

Aandelenbeleggingsfondsen 112.454 106.891

Beleggingsdebiteuren 95 181

112.549 107.072

De aandelenportefeuille is geheel belegd in participaties in beleggingsinstellingen.

Vastrentende waarden

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie naar soort:

Obligatiebeleggingsfondsen 172.026 161.136

Hypotheekfonds 29.665 26.700

Lopende intrest 734 236

202.425 188.072

Derivaten

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie naar soort:

Rentederivaten 9.339 19.465

Valutaderivaten 896 -1.277

Liquide middelen 720 1.968

10.955 20.156

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2017:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Rentederivaten 111.063 22.357 13.018

Valutaderivaten 55.393 910 14

Futures -1.498 - -

Liquide middelen - 720 -

23.987 13.032
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2016:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Rentederivaten 118.349 33.005 13.540

Valutaderivaten 48.248 376 1.653

Futures -1.497 - -

Liquide middelen - 1.968 -

35.349 15.193

Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie naar soort:

Grondstoffen 19.283 19.410

Liquide middelen 248 -70

Geldmarktfonds 536 910

20.067 20.250

2. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2017 31-12-2016

Premievorderingen 214 198

De onder de vorderingen en overlopende activa opgenomen post heeft overwegend een looptijd van korter dan een jaar.

3. Overige activa

31-12-2017 31-12-2016

Liquide middelen 1.353 1.166

De liquide middelen betreffen geld in rekening-courant en kortlopende deposito's voor zover zij geen beleggingskarakter

hebben. Bankrekeningen die beheerd worden door Achmea IM zijn onder de desbetreffende beleggingssoort opgenomen.
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PASSIVA

4. Stichtingskapitaal en reserves

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Algemene
reserve

Stand per 1 januari 2017 -67.751

Uit bestemming saldo van baten en lasten 20.520

Stand per 31 december 2017 -47.231

Algemene
reserve

Stand per 1 januari 2016 -43.534

Uit bestemming saldo van baten en lasten -24.217

Stand per 31 december 2016 -67.751

31-12-2017 31-12-2016

Solvabiliteit

Minimaal vereist eigen vermogen 18.423 18.599

Vereist eigen vermogen 82.427 81.378

Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) bedraagt per 31 december 2017 4,5% van de technische voorzieningen.

Het aanwezige eigen vermogen bedraagt op de balansdatum -11,6% van de technische voorzieningen en is daarmee

kleiner dan het MVEV. Hierdoor is er op de balansdatum sprake van een dekkingstekort.

Het Vereist Eigen Vermogen (VEV), dat dient als solvabiliteitsbuffer voor de risico's die SPV loopt, bedraagt per 31

december 2017 uitgedrukt in een percentage van de VPV 20,2%. Dit is het percentage behorende bij de strategische

portefeuille per 31 december 2017. Het aanwezige eigen vermogen bedraagt -11,6% van de technische voorzieningen en

bevindt zich daarmee 31,8% onder het vereiste niveau. Er is daarmee sprake van een reservetekort. 

Naar de mening van de certificerend actuaris is de financiële positie van SPV per 31 december 2017 slecht, omdat er

sprake is van een dekkingstekort.
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Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2017

%

2016

%

Dekkingsgraad per 1 januari 83,5 87,3

Premie -0,2 -0,7

Uitkeringen -0,2 -0,2

Korting 1,2 0,3

Rentetermijnstructuur 0,9 -11,0

Rendement 3,5 10,5

Overigen -0,3 -2,7

Dekkingsgraad per 31 december 88,4 83,5

Herstelplan 

SPV heeft op 3 april 2018 het geactualiseerde herstelplan verstuurd naar DNB. Hiermee vervalt het reeds bestaande

herstelplan. In het nieuwe herstelplan heeft SPV aangegeven welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar het

vereist eigen vermogen te behalen. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om in 2026 een beleidsdekkingsgraad van

minimaal 119,5% te hebben. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe

adviseurs en is het voorgenomen beleggingsbeleid afgestemd met de beleggingscommissie. De belangrijkste

maatregelen uit het herstelplan zijn:


1 Een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2017 van 

0,75%, door te voeren per 31 december 2018, naar de stand van 31 december 2018 (dus inclusief de

pensioenopbouw voor actieven in 2018);

2 Een korting op de pensioenopbouw gedurende 2018 (evenals in 2017) voor de actieven van 30% doordat de

pensioeninkooptarieven zijn aangepast;

3 Geen voorwaardelijke toeslagverlening per 31 december 2018 op de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten.

Het Verantwoordingsorgaan is betrokken bij het opstellen van het herstelplan. De besluiten van het bestuur zijn in een

overleg toegelicht aan het Verantwoordingsorgaan. Voordat het herstelplan is ingediend bij DNB heeft het

Verantwoordingsorgaan aangegeven zich te kunnen vinden in het voorgenomen besluit van het bestuur om de

pensioenen te verlagen conform bovenstaande herstelmaatregelen.

Het herstelplan met bovenstaande herstelmaatregelen is op 23 mei 2018 in een brief door DNB goedgekeurd. Eventuele

verlagingen in latere jaren zullen alleen worden toegepast indien en voor zover dit noodzakelijk blijkt bij het in die latere

jaren op te stellen herstelplan. Of wanneer de beleidsdekkingsgraad einde 2020 nog steeds lager is dan de minimaal

vereiste dekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad op dat moment ook lager is. In het geval van dit laatste scenario

heeft SPV het beleid dat die korting verspreid wordt over de looptijd van 10 jaar.
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5. Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Pensioen-
verplichtingen

Stand per 1 januari 2017 409.393

Mutatie boekjaar -1.112

Stand per 31 december 2017 408.281

Pensioen-
verplichtingen

Stand per 1 januari 2016 344.044

Mutatie boekjaar 65.349

Stand per 31 december 2016 409.393

De mutatie van de technische voorzieningen is in de staat van baten en lasten nader toegelicht.

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds:

Aantal

31-12-2017

Aantal

31-12-2016

Deelnemers 2.369 245.948 2.291 248.159

Gewezen deelnemers 1.192 93.681 1.119 91.229

Pensioengerechtigden 486 66.572 475 67.964

Contante waarde vrijgestelde premies - 1.722 - 1.700

Voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico's - 358 - 341

4.047 408.281 3.885 409.393

De presentatie 2016 is voor vergelijkingsdoeleinden met 2017 aangepast.

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

Voorziening toekomstige kosten

Uitgaande van een scenario waarbij het pensioenfonds zou liquideren als de premie-instroom zou stoppen en uitgaande

van de kostenopslag op tarieven in de markt waarvoor de pensioenverplichtingen in een dergelijk scenario kunnen

worden overgedragen, heeft het bestuur in 2016 de hoogte van de kostenvoorziening gesteld op een opslag op de

Technische Voorziening ter grootte van 3%. Periodiek wordt bekeken of de hoogte van dit percentage nog toereikend is.
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6. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2017 31-12-2016

Uitkeringen 13 -

Derivaten met een negatieve waarde 13.032 15.193

Inhouding uitkeringen 95 90

Te betalen kosten 340 573

13.480 15.856

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

Risicobeheer

SPV wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico's. De

belangrijkste doelstelling van SPV is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de marktwaarde van de

pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor SPV betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat SPV niet beschikt over voldoende

vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van algemeen

geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. 

    

Indien de solvabiliteit van SPV zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor voor de

voorwaardelijke toeslag van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat SPV

verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.

31-12-2017 31-12-2016

Het reservetekort is als volgt:

Technische voorzieningen 408.281 409.393

Buffers:

S1 Renterisico 33.824 33.844

S2 Risico zakelijke waarden 45.749 42.924

S3 Valutarisico 15.341 17.875

S4 Grondstoffenrisico 8.587 8.589

S5 Kredietrisico 17.815 18.481

S6 Verzekeringstechnisch risico 19.211 19.594

S7 Liquiditeitsrisico - -

S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico - -

S10 Actief beheerrisico 5.161 7.742

Diversificatie effect* -63.261 -67.671

Totaal S (vereiste buffers) 82.427 81.378

Vereist vermogen 490.708 490.771

Pensioenvermogen (totaal activa - schulden) 361.050 341.642

Tekort -129.658 -149.129
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Bij de berekening van de buffers past SPV de standaardmethode toe. Voor de samenstelling van de beleggingen wordt

uitgegaan van de normportefeuille.

De risico's S7 tot en met S9 zijn beoordeeld en dermate gering geacht, dat deze op nihil zijn gesteld.

*Bij de bepaling van het totaalrisico (het vereist eigen vermogen) wordt een aantal risico's onderscheiden. Op basis van

deze risico's wordt door middel van een door DNB voorgeschreven formule (de "wortelformule") het totaalrisico bepaald.

Dit totaalrisico is lager dan de som van de afzonderlijke risico's; het verschil is aangeduid als het "diversificatie-effect". 

Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico's. Deze

beleidsinstrumenten betreffen:

- beleggingsbeleid

- herverzekeringsbeleid

- toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten

ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-

studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende

beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario's.

Bij het bepalen van het beleid en het nemen van belangrijke besluiten maakt het bestuur een afweging tussen risico's,

rendement en beheersing van de risico's. 

Risicomanagement is een continu proces. SPV actualiseert het risicobeheersingsmodel periodiek om erop die manier

voor zorg te dragen dat de risicobeoordeling actueel blijft. Per bestuursbesluit worden de risico's bepaald en wordt de

impact er van vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in de besluitenlijst. De risicoanalyse komt minimaal jaarlijks op de agenda

van het bestuur om per risico te kijken of beheersmaatregelen aangepast moeten worden. Er zal bekeken worden of de

positie van het netto risico nog op het gewenste niveau is. Indien dit niet het geval is, zal door middel van het inzetten van

beheersmaatregelen het netto risico aangepast worden.

SPV onderscheidt de volgende risico's.

Marktrisico's (S1 - S4)

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

strategie van SPV met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het

marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De

overall-marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.
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S1 Renterisico

SPV loopt renterisico doordat de waarde van de verplichtingen anders op renteveranderingen reageren dan de waarde

van de beleggingen.

Beheersmaatregelen: 

l Het renterisico van de verplichtingen wordt op basis van het risicoprofiel gedeeltelijk afgedekt. 

l De impact van renteveranderingen op de dekkingsgraad worden in de kwartaal- en risicorapportage inzichtelijk

gemaakt.

l Bandbreedten om het afdekkingspercentage zijn door SPV vastgesteld (totaal en per bucket).

Het renterisico is één van de grootste en belangrijkste risico's op de balans van een pensioenfonds. Het pensioenfonds

beheerst dit risico door te beleggen in vastrentende waarden (staatsobligaties, niet-staatsobligaties, hypotheken) en het

Collectief Liability Overlay Fund (CLOF). Het pensioenfonds maakt gebruikt van een strategie waarbij 57% van de

rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen op basis van de rekenrente wordt afgedekt. Het beleid is in 2017 niet

aangepast. In 2017 bewoog de 30-jaars swaprente tussen de 1,25% tot 1,65%. Begin juli bereikte de 30-jaars swaprente

met ongeveer 1,65% het hoogste niveau in 2017. Uiteindelijk liet de swaprente over het hele jaar een beperkte stijging

van 0,26% zien van 1,24% naar 1,50%. De stijging van de swaprente droeg in 2017 positief bij aan de dekkingsgraad,

omdat het renterisico voor ongeveer 43% niet werd afgedekt. 

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration is de (met de contante waarde van

de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren. De duration geeft aan hoeveel procent bij benadering

de reële waarde verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve met 1 procentpunt. Een hoge duration geeft

een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Balanswaarde

31-12-2017

Duration Balanswaarde

31-12-2016

Duration

Vastrentende waarden (voor derivaten) 202.425 4,0 188.072 4,1

Duration van de totale portefeuille (na derivaten) 359.931 15,2 340.941 15,9

Technische voorzieningen 408.281 29,1 409.393 29,3

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

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Resterende looptijd < 1 jaar 72.435 35,8 51.908 27,6

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 44.053 21,8 49.879 26,5

Resterende looptijd > 5 jaar 85.937 42,4 86.285 45,9

202.425 100,0 188.072 100,0

S2 Risico zakelijke waarden

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. Omdat alle beleggingen worden

gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden

verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico kan

worden gemitigeerd door diversificatie. In aanvulling hierop kan het prijsrisico worden gehedged door het gebruik van

afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures.
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31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar sector:

Participaties in beleggingsfondsen 13.912 99,8 5.368 99,6

Beleggingsdebiteuren 23 0,2 23 0,4

13.935 100,0 5.391 100,0

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar regio:

Europa 13.912 99,8 5.368 99,6

Beleggingsdebiteuren 23 0,2 23 0,4

13.935 100,0 5.391 100,0

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie aandelen naar sector:

Financiële instellingen (w.o. banken en
verzekeraars) 23.848 21,2 20.829 19,5

Nijverheid en industrie 24.448 21,7 24.848 23,2

Handel 22.248 19,8 23.272 21,7

Overige dienstverlening 32.649 29,0 30.823 28,8

Diversen 9.356 8,3 7.300 6,8

112.549 100,0 107.072 100,0

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie aandelen naar regio:

Europa 20.554 18,3 30.102 28,1

Noord-Amerika 50.842 45,1 42.324 39,6

Asia Pacific 13.126 11,7 12.758 11,9

Emerging Markets 24.981 22,2 20.068 18,7

Australië 3.046 2,7 1.820 1,7

112.549 100,0 107.072 100,0

S3 Valutarisico

Het risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van een belegging beïnvloeden. Het valutarisico wordt binnen de

beleggingscategorieën Obligaties Opkomende Markten - HC en High Yield afgedekt binnen de beleggingsinstelling. De

valuta exposure in de categorieën Aandelen Wereld en Aandelen Opkomende Markten (als proxy wordt hiervoor 50%

USD gehanteerd) wordt voor 75% afgedekt in een valuta overlay. Bij de laatstgenoemde beleggingscategorieën wordt

alleen de exposure naar de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen afgedekt. Overige valuta worden niet

afgedekt.
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De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2017

Nettopositie na
afdekking 2016

Amerikaanse Dollar 53.385 -45.098 8.287 7.138

Britse Pond 5.286 -4.226 1.060 2.397

Japanse Yen 9.590 -5.283 4.307 3.019

Deense Kroon 585 - 585 756

Zwitserse Frank 2.330 - 2.330 4.145

Zweedse Kroon 1.099 - 1.099 1.317

Australische Dollar 2.894 - 2.894 1.813

Canadese Dollar 3.753 - 3.753 2.468

Overige valuta 35.959 - 35.959 35.278

Euro 244.154 55.503 299.657 282.610

359.035 896 359.931 340.941

S4 Grondstoffenrisico

Het grondstoffenrisico betreft alle risico's die te maken hebben met beleggingen in grondstoffen (commodities), zoals

risico's die voortvloeien uit een veranderend vraag en aanbod. De omvang van de buffer voor het grondstoffenrisico moet

dusdanig zijn dat een waardedaling van 35% kan worden opgevangen voor dat deel van de portefeuille dat in

grondstoffen is belegd.

S5 Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor SPV als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop SPV (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-

derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het

risico dat partijen waarmee SPV transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten

waardoor SPV financiële verliezen lijdt. Om dit risico te beheersen worden de tegenpartijen nauwgezet geselecteerd.

Daarnaast worden transacties over meerdere aanbieders gespreid en wordt in sommige gevallen onderpand vereist.

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Nederlandse overheidsinstellingen 45.834 22,6 24.816 13,2

Buitenlandse overheidsinstellingen 75.071 37,1 92.057 49,0

Financiële instellingen 50.615 25,0 41.756 22,2

Handels- en industriele instellingen 14.650 7,2 14.329 7,6

Beleggingsinstelling 775 0,4 12 -

Andere instellingen 15.480 7,7 15.102 8,0

202.425 100,0 188.072 100,0
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31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

Specificatie vastrentende waarden naar regio:

Mature markets 179.582 88,7 165.511 88,0

Emerging Markets 22.843 11,3 22.561 12,0

202.425 100,0 188.072 100,0

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht

worden gegeven:

31-12-2017

In %

31-12-2016

In %

AAA 56.139 27,7 43.910 23,4

AA 47.103 23,3 48.636 25,9

A 12.263 6,1 12.387 6,6

BBB 20.942 10,4 23.869 12,7

BB 10.291 5,1 10.009 5,3

B 8.861 4,4 8.550 4,6

CCC 3.249 1,6 3.791 2,0

CC 33 - 119 0,1

C 15 - - -

D 170 0,1 40 -

Geen rating 43.359 21,3 36.761 19,4

202.425 100,0 188.072 100,0

Sommige vastrentende beleggingen hebben geen credit rating zoals bijvoorbeeld de beleggingen van SPV in het

Nederlandse Particuliere Hypothekenfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Ook de High Yield obligatiepool

heeft geen rating. Deze beleggingen zijn opgenomen onder ´Geen rating´. SPV houdt ook de kredietrisico´s met

betrekking tot deze beleggingen scherp in het oog. 

S6 Verzekeringstechnisch risico

Met de pensioenverplichtingen wordt bedoeld de marktwaarde van de inschatting van de toekomstige kasstromen.

Afwijkingen in de werkelijkheid van deze inschatting zijn te classificeren als risico. De voornaamste risico's zijn het risico

van langleven, kortleven en arbeidsongeschiktheid.

l Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling

van de technische voorzieningen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de

uitkering van de pensioenverplichting. Dit risico is lastig (voor een redelijke prijs) af te dekken.

l Het kortlevenrisico betekent dat meer mensen dan verwacht overlijden. Dat leidt mogelijk tot toekenning van

nabestaandenpensioen waarvoor door SPV geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in

risicokapitalen en was tot en met 2013 herverzekerd. Vanaf 2014 draagt SPV dit risico zelf.

l Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat SPV voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij

algehele en blijvende arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is eveneens niet herverzekerd.
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S7 Liquiditeitsrisico

Het risico dat SPV op korte termijn niet voldoende liquide middelen bezit of niet aan zijn onderpandverplichtingen uit

hoofde van derivatencontracten kan voldoen. 

Beheersmaatregelen

l Het liquiditeitsrisico wordt bewaakt met behulp van twee toetsen. Deze geven inzicht in de mate waarin de portefeuille

over voldoende liquiditeit beschikt om bij extreme marktschokken voldoende onderpand te kunnen storten. Indien SPV

niet slaagt voor één of beide toetsen volgt advies vanuit de fiduciair beheerder.

l SPV belegt momenteel slechts beperkt in illiquide beleggingen en maakt gebruik van OTC derivaten om het rente- en

valutarisico af te dekken.

S8 Concentratierisico

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.

Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio's, economische sectoren of

tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd

risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen

moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt

aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.

31-12-2017 31-12-2016

Achmea Collectief Liability Overlay Fund (CLOF) 74.682 69.592

Robeco QI Inst Glob Dev Momentum Equities Fund T1 17.529 -

Robeco QI Inst Glob Dev Value Equities Fund T1 17.705 -

Robeco QI Inst Global Dev Cons Equities Fund T1 16.947 -

Blackrock MSCI World Equity ESG Screened Idx Fnd B 28.753 66.886

Achmea IM EMU Staatsobligaties Fonds 34.112 41.713

Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fonds 31.165 27.350

Achmea IM Grondstoffen Fonds 19.283 19.410

BlackRock MSCI Emerging Markets Free B - 21.221

Achmea IM Wereldwijd High Yield Fonds 17.651 18.149

PVF Particuliere Hypothekenfonds 29.665 26.700

BlackRock MSCI Europe Index Fund B 25.568 14.142

Stone Harbor Emerging Markets Local Curr Debt Fd - 13.221

Pictet Global Emerging Debt 9.920 9.306

Voor de monitoring van het concentratierisico maakt het SPV gebruik van een doorkijk op titelniveau van bovenstaande

fondsen (zie Concentratierisico in Risicoparagraaf). 

S9 Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het

verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico's worden door SPV beheerst door het stellen van

hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie,

procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden

periodiek getoetst door het bestuur.
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Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert, waardoor beleggingen van SPV niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde

kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor SPV niet beheersbaar.

S10 Actief beheerrisico

Met actief risico wordt bedoeld de mate waarin de daadwerkelijke performance afwijkt van de benchmark van de

portefeuille.

Beheersmaatregelen

l Het actieve risico wordt beheerst door middel van limieten op de tracking error bij actieve mandaten. Hiermee wordt

de afwijking ten opzichte van de benchmark gelimiteerd.

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vordering op (voormalige) bestuurders. De bestuurders nemen

deel aan de pensioenregeling van SPV. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Pensioenadministratie

Het uitvoeren van de pensioenadministratie is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB) te Tilburg. In

2013 is met deze organisatie een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de periode van

1 januari 2014 tot en met 31 december 2022. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van één jaar. De jaarlijkse

verplichting die hieruit voortvloeit bedraagt € 925.000 (inclusief BTW).

Beleggingen en beleggingenadministratie

Het uitvoeren van het fiduciair advies en het vermogensbeheer is uitbesteed aan Achmea Investment Management 

(Achmea IM) te Zeist. Met Achmea IM is in 2013 een overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst

heeft een opzegtermijn van 6 maanden. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 690.000 

(inclusief BTW).

In 2016 is SPV een verplichting aangegaan om de vastgoedportefeuille uit te breiden met investeringen in het Altera

Woningenfonds. Naar verwachting zouden deze investeringen gedurende 2017 worden gerealiseerd, echter door de grote

concurrentie voor beleggershuurwoningen is dit commitment nog niet afgeroepen. De verwachting is dat dit medio 2018

plaatsvindt.

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen (DPV)

Tussen SPV en DPV is een overeenkomst gesloten inzake de verstrekking van subsidie voor de periode van 1 januari

2016 tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse verplichting die hieruit voortvloeit bedraagt ruim € 140.000.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van

de financiële positie per einde 2017 dan op grond van dit jaarrapport kan worden verkregen.
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Herstelplan

SPV heeft op 3 april 2018 het geactualiseerde herstelplan verstuurd naar DNB. Hiermee vervalt het reeds bestaande

herstelplan. In het nieuwe herstelplan heeft SPV aangeven welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar het

vereist eigen vermogen te behalen. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om in 2026 een beleidsdekkingsgraad van

minimaal 119,5% te hebben. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe

adviseurs en is het voorgenomen beleggingsbeleid afgestemd met de beleggingscommissie. De belangrijkste

maatregelen uit het herstelplan zijn:

1 Een korting op de opgebouwde aanspraken en rechten zoals deze zijn opgebouwd per 31 december 2017 van 0,75%,

door te voeren per 31 december 2018, naar de stand van 31 december 2018 (dus inclusief de pensioenopbouw voor

actieven in 2018);

2 Een korting op de pensioenopbouw gedurende 2018 voor de actieven van 30% doordat de pensioeninkooptarieven

zijn aangepast;

3 Geen voorwaardelijke toeslagverlening per 31 december 2018 op de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten.

DNB heeft in hun brief van 23 mei 2018 laten weten geen opmerkingen te hebben bij het ingediende herstelplan.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

7. Bijdragen van deelnemers

2017 2016

Premie deelnemers 12.375 11.702

De kostendekkende, gedempte kostendekkende en feitelijke premie volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

(Wvb artikel 125) zijn als volgt:

2017 2016

Kostendekkende premie 18.602 19.744

Gedempte kostendekkende premie 8.797 10.346

Feitelijke premie 12.375 11.702

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2017 2016

Inkoop jaaropbouw pensioen 13.855 14.566

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 2.837 3.182

Component voor administratiekosten 1.509 1.622

Risicopremie 401 374

18.602 19.744

Op grond van artikel 123, lid 2 van de Wvb kan de kostendekkende premie worden gedempt. SPV maakt in 2017 gebruik

van deze mogelijkheid. 

De gedempte kostendekkende premie wordt vanaf 2016 vastgesteld op basis van een disconteringscurve die gebaseerd

is op de maximale rendementen zoals vermeld in de regeling pensioenwet.

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

2017 2016

Inkoop jaaropbouw pensioen 4.791 5.741

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 1.014 1.285

Component voor administratiekosten 1.509 1.622

Voorwaardelijke onderdelen 1.179 1.404

Risicopremie 304 294

8.797 10.346
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8. Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

2017

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer* Totaal

Vastgoedbeleggingen - 1.206 - 1.206

Aandelen 27 11.568 129 11.724

Vastrentende waarden 1.129 -7.083 -64 -6.018

Derivaten - 6.178 -1 6.177

Overige beleggingen -64 1.067 -1 1.002

Overige opbrengsten en lasten -3 - -735 -738

1.089 12.936 -672 13.353

*In tegenstelling tot de in het bestuursverslag opgenomen paragraaf "kostentransparantie" zijn hier alleen de kosten van

vermogensbeheer opgenomen die SPV op factuurbasis heeft betaald. Deze kosten bestaan onder andere uit kosten

vermogensbeheerder, beheerkosten en kosten beleggingscommissie.

2016

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer* Totaal

Vastgoedbeleggingen 100 396 - 496

Aandelen 2 10.489 -35 10.456

Vastrentende waarden 542 24.433 -66 24.909

Derivaten - -1.973 -1 -1.974

Overige beleggingen 98 2.803 -9 2.892

Overige opbrengsten en lasten -1 - -964 -965

741 36.148 -1.075 35.814

9. Pensioenuitkeringen

2017 2016

Ouderdomspensioen 4.314 4.375

Partnerpensioen 212 203

Wezenpensioen 19 16

Afkopen 127 33

4.672 4.627

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 467,89 (2016: € 465,94 per jaar overeenkomstig

de Wvb (artikel 77-80).

Gezien de financiële situatie van SPV is, conform het reglement, in december 2017 besloten om alleen de

onvoorwaardelijke toeslag van 2% c.q. 2,5% te verlenen in 2017. Daarnaast moesten de ingegane pensioenen en de

opgebouwde pensioenaanspraken, op basis van de financiële positie van ultimo 2016, ultimo 2017 worden verlaagd met

1,4%.
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10. Pensioenuitvoeringskosten

2017 2016

Administratiekosten 957 988

Adviseurs- en controlekosten 200 232

Kosten bestuur en verantwoordingsorgaan 270 326

Overige kosten 221 214

1.648 1.760

De hoge bestuurskosten 2016 werden met name veroorzaakt door extra vergaderingen over het herstelplan, de daaruit

voortvloeiende kortingsmaatregelen en alle communicatie daaromtrent, de toekomstvisie van het pensioenfonds en het

ons site onderzoek van DNB.

Accountantskosten

2017 2016

Controle van de jaarrekening 38 39

Fiscale advisering 14 4

52 43

De controle van de jaarrekening is zowel in 2017 als 2016 uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants

N.V. (vanaf 1 juni 2018 Mazars Accountants N.V.) te Rotterdam.

De fiscale advisering werd in 2017 voornamelijk uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. te

Amsterdam. In 2016 werd deze uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants te Rotterdam.

Personeelsleden en vergoeding bestuur

SPV heeft geen personeel in dienst. 

De bestuurders van SPV ontvingen in 2017 op basis van het kasstelsel € 287.328 aan vergoedingen (2016: € 337.402).
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11. Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

2017 2016

Pensioenopbouw 13.451 14.136

Korting -5.825 -1.372

Rentetoevoeging -928 -211

Pensioenuitkeringen en afkopen -4.650 -4.615

Pensioenuitvoeringskosten 265 292

Wijziging marktrente -4.213 49.385

Wijziging actuariële uitgangspunten - 6.533

Saldo waarde-overdrachten - 3

Overige wijzigingen 788 1.198

-1.112 65.349

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is het bedrag opgenomen dat benodigd is voor de jaarlijkse inkoop van de onvoorwaardelijke

pensioenaanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen en voor de dekking van het risico op overlijden en

arbeidsongeschiktheid.

Korting

Door de korting van de pensioenaanspraken per 31 december 2017 daalde de technische voorziening met 5.825.

Rentetoevoeging

De technische voorzieningen zijn verhoogd met -0,217% (2016:-0,06%), zijnde de éénjaarsrente uit de

rentetermijnstructuur per 31 december 2016.

Pensioenuitkeringen en afkopen

De technische voorzieningen worden bepaald als de contante waarde van de verwachte toekomstige

pensioenuitkeringen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de technische voorzieningen betreft het voor de

verslagperiode verwachte bedrag aan pensioenuitkeringen. 

Pensioenuitvoeringskosten

Toekomstige uitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de

voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat

vrijkomt ten behoeve van de financiering van de 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 deze herrekening is onder deze post opgenomen.

Saldo waarde-overdrachten

Hier is het saldo opgenomen van het effect op de technische voorzieningen van inkomende en uitgaande waarde-

overdrachten.
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Overige wijzigingen

2017 2016

Resultaat op kanssystemen:

Resultaat op sterfte 502 1.301

Resultaat op arbeidsongeschiktheid 237 191

Resultaat op mutaties 49 26

Resultaat op overige technische grondslagen - -320

788 1.198

12. Saldo overdracht van rechten voor risico pensioenfonds

2017 2016

Inkomende waarde-overdrachten - 3

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe

pensioenuitvoerder van de opgebouwde pensioenen van deelnemers die bij verandering van werkomgeving zijn

opgebouwd.

Belastingen

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

Bestemming saldo van baten en lasten

De wijze waarop het resultaat over het boekjaar moet worden verdeeld is niet opgenomen in de statuten van Stichting

Pensioenfonds voor Verloskundigen. 

Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar te muteren in de algemene reserve.

Tilburg, 14 juni 2018 

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 

Het bestuur 

 

Mevrouw M.E.A. Bartels MSc De heer J. Toet 

(Voorzitter) (Secretaris) 

 

 

Mevrouw drs. M.G.P.G. Elings Mevrouw C.M. van der Haar MSc  

(Penningmeester) 

 

 

Mevrouw drs. M. M. van der Berg Mevrouw A.M. Kaan 
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D            OVERIGE GEGEVENS
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7                ACTUARIËLE VERKLARING

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen te Tilburg is aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht

verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling over het

boekjaar 2017.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, zoals vereist conform

artikel 143 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Ik verricht geen andere werkzaamheden 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 € 1.800.000. Met de

accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 90.000 te rapporteren. Deze afspraken zijn

vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte

basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de

betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn

oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 142 van de

Wet verplichte beroepspensioenregeling, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van de Wet

verplichte beroepspensioenregeling. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve 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: 

l de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn

vastgesteld;

l de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

l het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. 
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Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op

de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het

financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen

onjuistheden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk

Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor

mijn oordeel.

Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel

bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen

vermogen.

Uit het herstelplan van het pensioenfonds blijkt dat de pensioenaanspraken en –rechten per 31 december 2017 met circa

14% voorwaardelijk gekort moeten worden om binnen de gestelde termijn van tien jaar te kunnen voldoen aan het

gestelde in artikel 127 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het bestuur heeft besloten deze korting te

spreiden over een periode van tien jaren. De korting per 31 december 2017 is bepaald op 1,4% en is in aanmerking

genomen bij de vaststelling van de technische voorzieningen. Op basis van het in 2018 geactualiseerde herstelplan dient

in 2018 een nieuwe korting van 0,75% te worden doorgevoerd. Deze korting is bij de vaststelling van de technische

voorzieningen niet in aanmerking genomen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 121 tot en met 135 van

de Wet verplichte beroepspensioenregeling met uitzondering van de artikelen 126, 127 en 128.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist

eigen vermogen. Deze situatie bestaat voor drie achtereenvolgende jaareinden.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen is gebaseerd op de tot en met

balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn

mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. 

Amstelveen,14 juni 2018

drs. R.T. Schilder AAG

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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8                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van

Stichting Pensioenfonds Voor Verloskundigen

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Pensioenfonds Voor Verloskundigen (hierna ook: "het pensioenfonds") te

Tilburg gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting Pensioenfonds Voor Verloskundigen op 31 december 2017 en van de staat van baten en lasten over 2017 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2017;

2 de staat van baten en lasten over 2017; en

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

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 Voor Verloskundigen zoals vereist in de Wet toezicht

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

MATERIALITEIT

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

€ 1.800.000. De materialiteit is vastgesteld op basis van een percentage van 0,5% van de som van het stichtingskapitaal,

de reserves en technische voorzieningen. Wij hebben voor deze grondslag gekozen gelet op het feit deze bepalend is bij

de berekening van de (beleids-)dekkingsgraad. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die

naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met het bestuur

overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 90.000 rapporteren,

alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

DE KERNPUNTEN VAN ONZE CONTROLE

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren

tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het bestuur

gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
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Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 

jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat 

kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het

bestuursverslag en de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

l met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

l alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige

gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN INZAKE DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR INZAKE DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (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 het pensioenfonds in staat is om haar werkzaamheden

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om het pensioenfonds 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 het pensioenfonds

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 materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden

en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  
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l het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

l  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

l het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

l  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen

dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat

de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

l  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen

in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij

communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het bestuur hebben

besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of

in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer

is.

Rotterdam, 14 juni 2018

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

drs. C.A. Harteveld RA
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1                VERLOOPSTAAT DEELNEMERS

2017

Aantal Aantal

2016

Aantal Aantal

Deelnemers

Stand begin boekjaar 2.291 2.248

Toetreding en herintreding 214 216

Overlijden -1 -2

Beëindiging deelname -135 -171

78 43

Stand einde boekjaar 2.369 2.291

Gewezen deelnemers

Stand begin boekjaar 1.119 1.010

Toetreding en herintreding -27 -38

Ingang pensioen -16 -15

Overlijden - -1

Beëindiging deelname 135 171

Afkopen -19 -8

73 109

Stand einde boekjaar 1.192 1.119

Pensioentrekkenden

Stand begin boekjaar 475 473

Ingang pensioen 19 25

Overlijden -8 -19

Afkoop emigratie / klein pensioen - -2

Overige oorzaken - -2

11 2

Stand einde boekjaar 486 475

4.047 3.885
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2                PENSIOENREGELING  

Hieronder staat op een eenvoudige manier de werking van de pensioenregeling van SPV in 2017. Daarbij hebben we niet

alle uitzonderingen en details vermeld. Dit kan onbedoeld leiden tot onvolkomenheden of interpretatieverschillen. Daarom

kan aan onderstaande samenvatting van de regeling geen rechten worden ontleend. Om de complete regeling te kunnen

inzien, bieden wij u hier de mogelijkheid de statuten en reglementen te downloaden via de website

www.pensioenfondsverloskundigen.nl

Pensioenregeling 2017

SPV is een beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub j van de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

(Wvb). De pensioenregeling is van kracht sinds 1 januari 1974 en is vastgelegd in het pensioenreglement. Het

pensioenreglement is voor het laatst gewijzigd per 16 december 2016.

De door SPV uitgevoerde pensioenregeling wordt gekarakteriseerd als een premieregeling in de zin van de Wvb.

Deelnemerschap

Eenieder die als verloskundige is ingeschreven in het register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg, alsmede eenieder die in vorenbedoeld register als verloskundige is ingeschreven geweest, dan wel

heeft voldaan aan alle eisen die aan inschrijving als verloskundige zijn gesteld; en, die in Nederland werkzaam is binnen

de geboortezorg of binnen de geboortezorg bestuurlijke functies bekleedt en de pensioendatum nog niet heeft bereikt.

Geen deelnemer is de verloskundige die zijn beroep uitsluitend uitoefent in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke

dienstbetrekking en die op grond van dat dienstverband verplicht deelneemt aan het pensioenfonds ABP of het

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Pensioenpremie

De SPV-pensioenregeling is een zogenoemde 'beschikbare premieregeling'. Dat betekent dat de hoogte van de

pensioenpremie het uitgangspunt is voor de berekening van de pensioenopbouw van de individuele deelnemer.

De hoogte van de jaarpremie wordt jaarlijks vastgesteld en is gelijk aan 15,7% van de pensioengrondslag. Deze

pensioengrondslag wordt jaarlijks vastgesteld. In 2017 bedroeg het maximum beroepsinkomen € 96.337 en de franchise

€ 22.885. Bij dit maximum beroepsinkomen bedroeg in 2017 de jaarpremie € 11.531,96.

De door de deelnemer betaalde premie wordt in eerste instantie aangewend voor de directe inkoop van

ouderdomspensioen, ingaande bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd, partnerpensioen en wezenpensioen.

Pensioenopbouw

De pensioenregeling kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen. Daarnaast is er sprake

van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zijn er diverse keuzemogelijkheden voor de deelnemers op de

pensioendatum. Hierna worden deze pensioenen en de keuzemogelijkheden kort toegelicht.

De jaarlijks in te kopen pensioenen en de op risicobasis te verzekeren pensioenen worden op basis van leeftijd bepaald

aan de hand van de bij het pensioenreglement gevoegde tabellen. Deze tabellen zijn opgesteld op basis van actuariële

grondslagen.

Ouderdomspensioen

Door jaarlijks pensioenpremie te betalen, bouwt een deelnemer elk jaar verder op aan zijn ouderdomspensioen. Het

ouderdomspensioen wordt levenslang uitgekeerd, in principe vanaf de 67-jarige leeftijd. Een deelnemer kan op de

pensioendatum zijn pensioen aanpassen aan zijn situatie en wensen van dat moment.
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Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt toegekend aan de echtgeno(o)t(e), aan de geregistreerde of aan de aangemelde partner van

de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde en bedraagt in beginsel 70% van het ouderdomspensioen. Bij

overlijden van een deelnemer vóór de pensioendatum wordt verondersteld dat het deelnemerschap van die overleden

deelnemer ongewijzigd tot aan de pensioendatum zou hebben voortgeduurd. Voor de partner is er dan een

partnerpensioen beschikbaar van 70% van het bereikbare ouderdomspensioen dat de deelnemer tot de pensioendatum

zou hebben opgebouwd volgens de gemiddelde jaarlijkse pensioengrondslag zoals deze gold in de laatste vijf

kalenderjaren voorafgaand aan de overlijdensdatum.

Partnerpensioen na scheiding: bijzonder partnerpensioen ook voor samenwoners

Bij echtscheiding krijgt de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerde partner een recht op bijzonder partnerpensioen. Volgens

de Wvb krijgen voortaan ook ongehuwde, niet-geregistreerde partners bij het eindigen van de samenwoning een

aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Om eenduidig vast te stellen op welk moment een niet-geregistreerde

samenleving eindigt, dient een document te worden overlegd waarin het einde van de periode van samenwonen aan SPV

wordt verteld. Dit document dient te zijn voorzien van de handtekeningen van beide ex-partners, welke door een notaris of

door een bevoegd ambtenaar van de gemeente zijn gelegaliseerd.

De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen waarop recht zou bestaan als de

deelname zou zijn geëindigd op het tijdstip van scheiding Als de deelname al is geëindigd, is het bijzonder

partnerpensioen gelijk aan het partnerpensioen waarop recht is ontstaan bij het beëindigen van de deelname, inclusief de

daarop inmiddels verleende toeslagen.

Overdragen van het bijzonder partnerpensioen

De Wvb verplicht een pensioenfonds om de gerechtigde op bijzonder partnerpensioen de mogelijkheid te bieden, na

overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, dit pensioen over te dragen aan een eerdere of latere partner

van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde. Dit moet worden geregeld bij notariële akte en

deze keuze is onherroepelijk.

SPV vraagt bij toepassing van deze wettelijke overdracht medische waarborgen en een vergoeding voor de

administratiekosten.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en komt tot uitkering bij het overlijden van de deelnemer of

gewezen deelnemer. Recht op wezenpensioen hebben ten hoogste 3 kinderen die jonger zijn dan 21 jaar.

Premievrijstelling bij algehele blijvende arbeidsongeschiktheid

De deelnemer kan zich vrijwillig verzekeren voor premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. De

pensioenregeling voorziet in een premievrije pensioenopbouw bij algehele blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste

80% voor het verrichten van de eigen beroepswerkzaamheden. Voor het toekennen van premievrijstelling moet de

deelnemer voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het pensioenreglement. Als een dergelijke vrijstelling

wordt toegekend, zet de deelnemer zijn pensioenopbouw voort, zonder dat de deelnemer verder een pensioenpremie

hoeft af te dragen.

De hoogte van de jaarpremie voor deze vrijwillige verzekering bedraagt 0,5% (2017) van de pensioengrondslag.

Keuze mogelijkheden bij pensioeningang

De jaarlijks in te kopen pensioenen en de te verzekeren pensioenen worden bepaald aan de hand van de tabellen in het

pensioenreglement. De pensioenleeftijd is 'standaard' 67 jaar. Een deelnemer heeft de mogelijkheid om op zijn

pensioendatum zijn pensioen aan te passen aan zijn situatie en wensen van dat moment. Bij pensioeningang informeert

SPV de deelnemer over de uitkomsten van de diverse mogelijkheden.
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Bij pensioeningang heeft de (gewezen) deelnemer de volgende keuzemogelijkheden:

l vervroegen of uitstellen van het volledige ouderdomspensioen; 

l uitruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen;

l uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen;

l conversie van het ouderdomspensioen en bijbehorend partnerpensioen;

l hoog/laag constructie. 

Vervroegen of uitstellen van de pensioeningang

Het ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer

de 67-jarige leeftijd bereikt. Het ouderdomspensioen eindigt op de laatste dag van de maand van overlijden. De

deelnemer kan ervoor kiezen de pensioenleeftijd maximaal tot de 55-jarige leeftijd te vervroegen. De pensioenaanspraken

(het ouderdomspensioen en het partnerpensioen) worden dan lager.

Uitstel van de ingangsdatum is mogelijk tot de 70-jarige leeftijd. Uitstel van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen

kan alleen worden verleend als de deelnemer gedurende de periode van uitstel werkzaam blijft. Het ouderdomspensioen,

en daarmee het partnerpensioen, wordt in dat geval hoger.

Uitruilen ouderdomspensioen in partnerpensioen

Kort voor de pensioendatum krijgt de deelnemer de gelegenheid schriftelijk aan te geven of de deelnemer een gedeelte

van zijn ouderdomspensioen wenst in te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Vanaf 2008 wordt deze

keuzemogelijkheid ook aangeboden bij beëindiging van de actieve deelname.

SPV is verplicht om uitruil toe te staan tot een niveau waarin het partnerpensioen in een verhouding van 70 tot 100 staat

ten opzichte van het na uitruil verlaagde ouderdomspensioen. Uitruil is voor een (gewezen) deelnemer met name

interessant als een deel van het partnerpensioen is afgescheiden als bijzonder partnerpensioen. Immers: voor de huidige

partner is dan een lager percentage van het ouderdomspensioen aan partnerpensioen beschikbaar dan voor degene die

niet eerder is gescheiden. Dit kan door dit keuzerecht dan worden gecorrigeerd. Daarbij moet wel bedacht worden dat de

uitruilmogelijkheid in deze beperkt is, omdat het ouderdomspensioendeel waarvan een deel bedoeld is voor de ex-

partner, niet bij de uitruil mag worden betrokken.

Uitruilen partnerpensioen in ouderdomspensioen

Ook heeft de deelnemer op de pensioendatum de mogelijkheid het opgebouwde partnerpensioen (gedeeltelijk) in te ruilen

voor een hoger ouderdomspensioen. Als de deelnemer daarvoor kiest, betekent dit dat zijn partner geen of een lager

partnerpensioen krijgt als de deelnemer komt te overlijden. Uitruil kan alleen als de partner van de deelnemer daar

schriftelijk toestemming voor geeft.

Wanneer op de pensioendatum geen partnergegevens bij de administrateur bekend zijn dan wordt de aanspraak op het

partnerpensioen automatisch omgezet in een hoger ouderdomspensioen.

Het bijzonder partnerpensioen komt niet voor uitruil in aanmerking.

Conversie

De deelnemer of gewezen deelnemer kan bij ingang van het ouderdomspensioen, in plaats van het reglementaire

pensioen, kiezen voor een zodanig herberekende pensioenaanspraak, dat een toekomstige jaarlijkse stijging van 2%

wordt geconverteerd naar een hoger aanvangspensioen. Door deze keuze stijgt de pensioenuitkering jaarlijks met 

2%- punten minder dan de niet geconverteerde pensioenen.

Mocht de verhoging in enig jaar totaal 2% zijn, dan stijgt het pensioen niet. Is de totale verhoging bijvoorbeeld 2,5%, dan

stijgt het pensioen met slechts 0,5%.
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Hoog/laag-constructie

Een deelnemer, die voor conversie heeft gekozen, kan ook nog kiezen voor een hoog/laag-constructie. Dit betekent dat

de deelnemer de eerste 5 of 10 jaar een verhoogd ouderdomspensioen krijgt en vervolgens een verlaagd

ouderdomspensioen. De verhouding tussen het hoge en het lage ouderdomspensioen moet 133,3 :100 zijn. Toepassing

van deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Alle omzettingen vinden plaats op basis van sekseneutrale factoren.

Afkoopregeling

Als het deelnemerschap voor 1 januari 2018 is beëindigd kan een ouderdomspensioen van minder dan € 467,89 per jaar 

(norm 2017), inclusief een eventueel bij het ouderdomspensioen behorend partnerpensioen, kan twee jaar na beëindiging

van de deelneming door SPV worden afgekocht, tenzij binnen twee jaar na beëindiging van de deelneming een procedure

tot waardeoverdracht is gestart.

Een partnerpensioen van minder dan € 467,89 per jaar kan binnen zes maanden na de ingangsdatum worden afgekocht.

Als laatste kan ook een bijzonder partnerpensioen van minder dan € 467,89 per jaar binnen zes maanden na de melding

van de scheiding worden afgekocht. Bijzonder partnerpensioen wordt afgekocht ten gunste van de gewezen partner.

Vrijwillige voortzetting

SPV biedt deelnemers, bij beëindiging van de deelname de mogelijkheid aan hun deelname, aansluitend aan de

verplichte deelname, voor maximaal drie jaar vrijwillig voort te zetten. SPV blijft hierbij binnen de wettelijk bepaalde

termijnen. Dit betekent dat de 'gewezen' deelnemers voor een periode van maximaal drie jaar (als de deelnemer elders in

loondienst werkzaam is) of maximaal tien jaar (als de deelnemer winst uit onderneming geniet) de premies mag aftrekken

van de belasting.

Toeslagen

Op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten wordt jaarlijks een onvoorwaardelijke toeslag

verleend van 2,00%.*  Afhankelijk van de financiële positie van SPV kan het bestuur echter jaarlijks beslissen dat een

hogere - voorwaardelijke - toeslag kan worden verleend. De toeslagverlening wordt gedeeltelijk uit de premie

gefinancierd. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd.

* Voor de per 31 december 2003 gewezen deelnemers die tot de pensioendatum gewezen deelnemer blijven en voor de

per 31 december 2003 pensioengerechtigden geldt dat op de tot 31 december 2003 opgebouwde pensioenrechten

jaarlijks een toeslag wordt verleend van 2,5% (het onvoorwaardelijke deel van de toeslagverlening).
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Begripsomschrijvingen

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)

Pensioenfondsen moeten op basis van de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling een nota opstellen

waarin wordt ingegaan op:

* interne beheersingssysteem;

* administratieve organisatie en interne controle;

* procedures en criteria voor aansluiting bij SPV;

* aanspraken van deelnemers;

* risico's;

* financiële opzet;

* financiële sturingsmiddelen.

Afkoop

Hierbij wordt een bedrag ineens uitgekeerd ter vervanging van de verplichting om in de toekomst pensioen uit te keren.

AG-tafels

Jaarlijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overlevingstafels die zijn gebaseerd op waarnemingen

van sterfte in de bevolking. Deze overlevingstafels zijn nog niet geschikt voor gebruik door actuarissen: het verloop van

de sterftekansen is nog te grillig en bepaalde belangrijke wetmatigheden zijn nog niet opgenomen. Om die

overlevingstafels geschikt te maken voor actuarieel gebruik worden ze aangepast door het Koninklijk Actuarieel

Genootschap. Deze aangepaste tafels krijgen de naam "AG-tafels".

AIM

Achmea Investment Management (de vermogensbeheerder)

ALM (asset en liability management)

Het managen van activa en verplichtingen met het doel de marktrisico's qua niveau en bewegelijkheid te begrenzen en

tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement te behalen binnen deze grenzen.

 

AOW

Algemene ouderdomswet.

AOW-gerechtigde leeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in artikel 7a eerste lid van de Algemene ouderdomswet (AOW).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM houdt toezicht op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in

Nederland, waaronder pensioenfondsen. Bovendien houdt de AFM toezicht op de naleving van de zorgplicht. Het doel

hiervan is om deelnemers, indien van toepassing, te adviseren over verantwoorde individuele beleggingen. Naast AFM

houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op pensioenfondsen.
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Beleidsdekkingsgraad

Het voortschrijdend gemiddelde van de laatste twaalf maanden van de actuele dekkingsgraad. In de middeling worden de

aan DNB gerapporteerde dekkingsgraden meegenomen.

De Pensioenwet stelt regels voor het geval de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onvoldoende is.

Pensioenfondsen zijn verplicht een "dekkingstekort" of "reservetekort" direct te melden bij DNB. Het pensioenfonds heeft

een dekkingstekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan ongeveer 105%.

Beroepspensioenfonds

Pensioenfonds voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen of huisartsen. Als een beroepspensioenfonds

aanwezig is, zijn alle beroepsgenoten verplicht om zich bij dat pensioenfonds aan te sluiten.

Beschikbare premieregeling

Een beschikbare premieregeling (defined contribution of DC-regeling) is een regeling waarbij een overeengekomen

premie beschikbaar wordt gesteld om pensioenrechten voor te verzekeren. Er worden hierbij geen toezeggingen gedaan

over de hoogte van de te verzekeren pensioenuitkeringen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Het bestuur is belast met het beleid van SPV.

Code Pensioenfondsen

In de Code Pensioenfondsen zijn normen geformuleerd voor goed pensioenfondsbestuur. De Code is opgesteld in het

kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Het huidig tijdgewricht vereist vanuit het maatschappelijk belang

van het pensioenfonds dat het functioneren van het bestuur meer aandacht krijgt. Het streven naar optimalisering van de

kwaliteit van het pensioenfondsbestuur moet door pensioenfondsen inzichtelijker worden gemaakt. De Code komt voor

pensioenfondsen in de plaats van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid in 2005

heeft gepubliceerd.

Deelnemer

Eenieder die als verloskundige is ingeschreven in het register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg, alsmede eenieder die in vorenbedoeld register als verloskundige is ingeschreven geweest, dan wel

heeft voldaan aan alle eisen die aan inschrijving als verloskundige zijn gesteld; en, die in Nederland werkzaam is binnen

de geboortezorg of binnen de geboortezorg bestuurlijke functies bekleedt en de pensioendatum nog niet heeft bereikt.

Geen deelnemer is de verloskundige die zijn beroep uitsluitend uitoefent in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke

dienstbetrekking en die op grond van dat dienstverband verplicht deelneemt aan het pensioenfonds ABP of het

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

DNB (De Nederlandsche Bank)

Orgaan dat toezicht houdt op de financiële degelijkheid van financiële instellingen, onder andere van pensioenfondsen.

Het toezicht op pensioenfondsen is geregeld in de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. DNB moet

toestemming geven voor het oprichten van een pensioenuitvoeringsorganisatie. Voldoende financiële middelen en een

deskundig en integer bestuur gelden hierbij als voorwaarden. Op basis van de Pensioenwet en de Wet financieel toezicht

controleert DNB de pensioenuitvoerders.

Naast DNB houdt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op pensioenfondsen.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
115



DPV

Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen.

Ervaringssterfte

De in pensioenbedragen gemeten verhouding tussen bevolkingssterfte en waargenomen sterfte in het pensioenfonds.

Financieel toetsingskader (FTK)

Het financieel toetsingskader is het financiële toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet en Wet verplichte

beroepspensioenregeling. Alle pensioenfondsen in Nederland moeten hun financiële positie berekenen aan de hand van

wettelijke regels. Deze regels worden het financieel toetsingskader (FTK) genoemd. Op 1 januari 2015 is een nieuw

Financieel Toetsingskader van kracht geworden. 

Franchise

De franchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

Gepensioneerde

De persoon die op grond van het pensioenreglement een ouderdomspensioen van SPV ontvangt. Ook wel

pensioengerechtigde genoemd.

Gewezen deelnemer

De persoon van wie het deelnemerschap in de pensioenregeling is geëindigd en die een premievrije aanspraak op

pensioen tegenover SPV heeft gekregen en behouden. Als deze persoon de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan

aanspraak gemaakt worden op de opgebouwde rechten. Een andere term voor gewezen deelnemer is slaper.

 

Herstelplan

Indien de beleidsdekkingsgraad lager uitkomt dan de vereiste dekkingsgraad is er sprake van een reservetekort. In dat

geval zal SPV een concreet en haalbaar herstelplan indienen bij DNB. In dit herstelplan wordt aangegeven op welke wijze

SPV naar verwachting uiterlijk binnen een periode van 10 jaar (per 1 januari 2015: 12 jaar, per 1 januari 2016: 11 jaar) uit

de situatie van reservetekort zal herstellen..

Hoog/laag-constructie

Constructie met variabele uitkeringshoogtes van het pensioen, waarbij het pensioen eerst hoger en daarna lager is dan

het reglementaire pensioen. Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van

maximaal 100:75 toegestaan

Indexering

Verhoging van ingegane pensioenen (na pensioeningang) en/of (premievrije) pensioenaanspraken (voor pensioeningang)

met een (vast) percentage. Zie ook toeslag.
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Intern toezicht

Het doel van intern toezicht is het kritisch volgen van het functioneren van het pensioenfondsbestuur door onafhankelijke

deskundigen. Dit toezicht maakt deel uit van de principes voor goed pensioenfondsbestuur (PFG).

Kind

Een kind dat in familierechtelijke betrekking staat tot de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde.

KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) stelt zich ten doel om de positie van de

verloskundige binnen het geheel van de gezondheidszorg te versterken en de kwaliteit van de verloskundige zorg door

verloskundigen in Nederland te bevorderen. Daarnaast wil de KNOV als representatieve organisatie van verloskundigen

in Nederland optreden en de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verloskundigen behartigen. Een

belangrijke taak hierbij is de onderhandeling over de tarieven voor verloskundigen. De KNOV heeft geen directe invloed

binnen het pensioenfonds. Het dagelijks bestuur heeft jaarlijks overleg met de KNOV.

Kostendekkende premie

Per 1 januari 2007 moeten pensioenfondsen een zogenoemde kostendekkende premie hanteren. Dit betekent dat de

pensioenpremie hoog genoeg moet zijn om de onvoorwaardelijke en - in voorkomende gevallen - voorwaardelijke

onderdelen van de pensioenovereenkomst in dat jaar en voor de langere termijn na te komen. In deze premie zit ook een

opslag voor solvabiliteit, een opslag voor uitvoeringskosten en de actuarieel benodigde premie voor het voorwaardelijk

deel van de pensioenovereenkomst.

Langlevenrisico

Het risico waarbij een afname van de sterftekans lager is dan de sterftekans volgens het tarief en een verslechtering van

het resultaat laat zien

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Departement met als belangrijkste taak het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende

sociale zekerheid. Wet- en regelgeving over pensioenen wordt veelal vanuit dit departement gecoördineerd.

Nabestaanden

De kinderen en de partners van de overleden (gewezen) deelnemer met wie de partner was gehuwd, een geregistreerd

partnerschap of een samenlevingsovereenkomst had.

Nabestaandenpensioen

Pensioen dat aan de nabestaanden (partner/kinderen) uitgekeerd wordt. Zie partnerpensioen en wezenpensioen.

 

Norminkomen voor loondienstmedewerkers

Het norminkomen voor loondienstmedewerkers wordt jaarlijks volgens een vaste methodiek afgeleid van het

norminkomen voor zelfstandigen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de correctie voor werkgeverslasten.

Norminkomen voor zelfstandigen

Het norminkomen voor zelfstandigen wordt als volgt bepaald: het tarief maal het aantal partus dat de  Nederlandse

Zorgautoriteit als norm telt. 
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Ouderdomspensioen

Maandelijkse uitkering die de deelnemer vanaf zijn pensioendatum tot zijn overlijden ontvangt.

Partner

a.   De echtgenoot/echtgenote van de of

b.   De persoon met wie de deelnemer een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap is of

c.   De persoon met wie de deelnemer een gezamenlijke huishouding voert, mits:

-    de deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde;

en

-    de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de deelnemer;  en

-    de deelnemer en de partner gedurende tenminste een half jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren en

ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend.

Partnerpensioen

Periodieke uitkering aan de partner van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, die wordt uitgekeerd na

het overlijden van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde.

Pensioendatum

De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 67 jaar bereikt.

Pensioenfonds

Een rechtspersoon die de pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken, voor een onderneming of een groep

van ondernemingen of voor vrije beroepsbeoefenaren.

Pensioengerechtigde

De persoon die op grond van de pensioenregeling een pensioen van SPV ontvangt. Een andere term voor

pensioengerechtigde is gepensioneerde.

Pensioengrondslag

De basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen: het beroepsinkomen minus de franchise.

Pensioenoverzicht

Jaarlijks overzicht van alle pensioenrechten en -bedragen die de deelnemer tot dan toe heeft opgebouwd en nog gaat

opbouwen binnen de pensioenregeling.

 

Pensioenregister

Het Pensioenregister is een soort elektronisch loket waarbij alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in Nederland

zijn aangesloten. Met een persoonlijke inlogcode kan iedereen op elk moment op internet zien hoeveel pensioen er tot

dan is opgebouwd, ook bij eerdere pensioenregelingen. Bovendien toont het pensioenregister welke pensioenuitvoerder

de opgebouwde pensioenrechten bijhoudt.

Pensioenwet (PW)

De Pensioenwet vervangt de oude Pensioen- & Spaarfondsenwet en is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Transparantie is het kernwoord van de Pensioenwet, vooral voor de deelnemers. De taken en verantwoordelijkheden van

werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder zijn uitvoerig in de PW beschreven.
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Pension Fund Governance (PFG)

PFG is de manier waarop het pensioenfonds is georganiseerd (structuur) en de verantwoordelijkheden worden uitgevoerd

(processen).

Premie

Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een

pensioenaanspraak.

Principes voor goed pensioenfondsenbestuur

De principes zijn op 16 december 2005 vastgesteld en zijn in latere instantie verankerd in de Pensioenwet. De Principes

voor goed pensioenfondsenbestuur zijn een door de Stichting van de Arbeid (STAR) opgestelde nota waarin de

uitgangspunten en principes voor goed pensioenfondsbestuur zijn vastgelegd. Deze nota is opgesteld op verzoek van de

toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (De Geus). Ook de governance van verzekerde regelingen is

in de nota opgenomen.

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds, vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt

met de belegging van daartoe beschikbare middelen.

Reële dekkingsgraad

De reële dekkingsgraad wordt berekend als het quotiënt van de beleidsdekkingsgraad en de benodigde dekkingsgraad

voor het kunnen verlenen van voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de wettelijk vastgelegde minimale

verwachtingswaarde voor de groeivoet van het prijsindexcijfer.

In afwijking van de letterlijke tekst van de wet wordt wegens de specifieke vormgeving van de pensioenregeling van SPV

met een onvoorwaardelijke toeslag, bij de berekening van deze laatste dekkingsgraad de 2% onvoorwaardelijke toeslag

buiten beschouwing gelaten.

SAPB

Syntrus Achmea Pensioenbeheer (de administrateur).

Service Level Agreement (SLA)

Overeenkomst waarin de mate van dienstverlening van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever

gespecificeerd is.

SLA-rapportage

Rapportage over het naleven van de afspraken over de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.

Solvabiliteit

Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan verzekerings- of pensioenverplichtingen te kunnen

voldoen.

SPV

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

 

Startbrief

Een document dat binnen drie maanden na de start van de deelneming aan de pensioenregeling aan de deelnemer moet

worden verstrekt. In dit document wordt de deelnemer geïnformeerd over een aantal onderwerpen waaronder de inhoud

van de pensioenregeling en de indexatie (toeslagverlening).

Statuten

De statuten van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.
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Stichting van de Arbeid (STAR)

Overlegorgaan van werkgevers en werknemers in Nederland. Hierin worden actuele thema's op het gebied van

arbeidsvraagstukken en arbeidsverhoudingen besproken. Deze besprekingen kunnen uitmonden in nota's en verklaringen

met aanbevelingen aan werkgevers en vakbonden die in bedrijfstakken en ondernemingen collectieve

arbeidsovereenkomsten afsluiten. Ook adviseert de Stichting desgevraagd de overheid over bepaalde onderwerpen op dit

terrein.

Toeslag

Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die is gebaseerd op een in het pensioenreglement

omschreven regeling. Ook wel indexatie genoemd.

Toezichthouders

Er zijn twee organisaties die toezicht houden op pensioenfondsen en -verzekeraars. De Nederlandsche Bank (DNB) en

de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben beide hun eigen toezichtgebied. Het toezicht vergroot de kans dat

wanneer u met pensioen gaat, uw pensioenuitvoerder voldoende geld kan uitkeren.

Uniform pensioenoverzicht (UPO)

Het Uniform pensioenoverzicht (UPO) is een overzicht van de pensioenaanspraken. Actieve deelnemers krijgen dit

overzicht ieder jaar. Gewezen deelnemers ontvangen één keer in de vijf jaar een UPO. Pensioenfondsen en verzekeraars

zijn verplicht deelnemers van adequate informatie te voorzien over hun pensioenregelingen.

Verloskundige

Iemand die als verloskundige is ingeschreven in het register als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg, alsmede eenieder die in vorenbedoeld register als verloskundige is ingeschreven geweest, dan wel

heeft voldaan aan alle eisen die aan inschrijving als verloskundige zijn gesteld; en, die in Nederland werkzaam is binnen

de geboortezorg of binnen de geboortezorg bestuurlijke functies bekleedt en de pensioendatum nog niet heeft bereikt. 

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het Verantwoordingsorgaan is een orgaan waar het bestuur verantwoording aan aflegt en waarin de actieve deelnemers

en de pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Gewezen deelnemers kunnen ook in het Verantwoordingsorgaan

vertegenwoordigd zijn.

Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie is een door het pensioenfondsbestuur te benoemen commissie. Zij bestaat uit ten minste drie

onafhankelijke deskundigen. Tenminste één keer per jaar toetst deze commissie het functioneren van het bestuur.

Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

Wet waarin onder meer de voorwaarden zijn opgenomen, waaraan beroepspensioenregelingen moeten voldoen.

Wezenpensioen

Pensioen ten behoeve van de kinderen van een (gewezen) deelnemer. Uitkering vindt plaats na overlijden van de

(gewezen) deelnemer tot 21 jaar. Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen beschikbaar ter grootte van

maximaal de uitkering aan drie kinderen. Als en zolang er meer dan drie kinderen zijn die recht hebben op

wezenpensioen, wordt dit totaalbedrag gelijkelijk over alle kinderen verdeeld.
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