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Voorwoord van de voorzitter 
 
Resultaat voor de deelnemers 
De pensioenregeling van de Consumentenbond is gericht op koopkrachtbehoud. Hoewel het korten 
op de opgebouwde aanspraken en op de pensioenuitkeringen kon worden voorkomen, was de 
financiële positie van het pensioenfonds dusdanig dat de pensioenen niet verhoogd konden worden 
met de inflatie die in het verslagjaar 2,5% bedroeg. Dat betekent dat de koopkracht gedaald is met 
globaal hetzelfde percentage. Over de periode 2006 – 2012 is er, op basis van de ontwikkeling van 
de pensioenaanspraken van dit fonds, zelfs sprake van een koopkrachtverslechtering van circa 10%. 
Dat stemt niet tot tevredenheid. 
 
Financiële positie van het pensioenfonds 
De financiële positie van het fonds is in 2012 behoorlijk verbeterd. Het belegd vermogen kon met 
ruim 20% toenemen tot € 55,1 miljoen. De pensioenverplichtingen namen met circa 11% toe tot 
€ 50,9 miljoen. De nominale dekkingsgraad is daarmee gestegen van 99,8% ultimo 2011 tot 108,3% 
ultimo 2012. Er zou pas weer ruimte voor (gedeeltelijke) indexering zijn als de dekkingsgraad 
ultimo 2012 hoger is dan 110%. Volledige indexering komt pas in beeld als de dekkingsgraad hoger 
is dan 125%, terwijl er pas sprake kan zijn van inhaalindexering als de dekkingsgraad hoger is dan 
130%. De sombere conclusie is dan ook dat de kans op  indexering in 2013 helaas minimaal is.  
 
Een schrale troost is dat het pensioenfonds zich relatief gunstiger heeft ontwikkeld dan de 
Nederlandse pensioensector: 66 pensioenfondsen voor circa 4 miljoen deelnemers (waaronder ruim 
een miljoen gepensioneerden) hebben moeten besluiten om per 1 april 2013 op het pensioen te 
korten. Ook in 2014 zullen enkele tientallen fondsen naar verwachting opnieuw de pensioenen 
moeten verlagen.  
 
Versobering pensioenregeling 
Actuariële berekeningen wezen in de loop van 2012 uit dat de pensioenpremie vanaf 2012 niet meer 
toereikend is om alle kosten te financieren. Voor het pensioenfonds is dat een niet acceptabele 
ontwikkeling. Dat betekent dat de pensioenregeling versoberd en/of de pensioenpremie verhoogd 
moet worden. In het verslagjaar is daarom in dit door toezichthouder De Nederlandsche Bank 
toegestane adempauzejaar door de werkgever en de Ondernemingsraad overleg geweest over de 
pensioenregeling, waarbij het fondsbestuur een adviserende rol heeft gespeeld. Het 
arbeidsvoorwaardelijke overleg heeft zich laten leiden door het pensioenakkoord van  het kabinet 
met sociale partners en door wat de deelnemers zelf als gewenste ontwikkeling zien. Een en ander 
heeft geresulteerd in een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, een geringe verlaging van 
het opbouwpercentage van 1,8% tot 1,75% en een verhoging van de werknemerspremie met 2%-
punt. Daarmee komt de voor het fonds relevante pensioenpremie uit op 24,5%. Het resultaat van 
deze bijstellingen is dat de pensioenpremie naar verwachting de komende vijf jaar kostendekkend 
is.  
 
Bestuurlijke verantwoording en communicatie 
Het bestuur heeft de deelnemers steeds op de hoogte gehouden over de financiële ontwikkelingen 
door middel van nieuwsbrieven, het actueel houden van de informatie over pensioen op de 
internetsite van de Consumentenbond en door enkele deelnemersvergaderingen. De werkgever 
heeft via een enquête bij de actieve deelnemers kunnen beoordelen welke naar inzicht van het 
pensioenfonds realistische bijstellingen in de pensioenregeling op draagvlak kunnen rekenen.  
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In opdracht van de werkgever heeft het bestuur in samenwerking met een externe deskundige 
bezien of het pensioenfonds de beste uitvoerder is voor de pensioenregeling. Ondanks de kleine 
omvang van het fonds kwam naar voren dat het actuele type regeling (een collectieve beschikbare 
premieregeling) in termen van uitvoeringskosten, draagvlak en risicomanagement het 
pensioenfonds de meest effectieve en doelmatige uitvoerder is. Op verzoek van de werkgever is de 
Raad van Toezicht van de Consumentenbond hierover uitvoerig geïnformeerd.  
 
De bestuursverantwoording ten opzichte van De Nederlandsche Bank is vooral gelopen langs het 
traject van het in 2009 goedgekeurde herstelplan. Ultimo 2012 was de minimaal noodzakelijke 
dekkingsgraad om een korting te voorkomen 101%. De feitelijke dekkingsgraad ultimo 2012, zoals 
bleek uit de evaluatie van het herstelplan, bedroeg 108,3%. Daarmee is het korte termijnherstelplan 
met betrekking tot het wegwerken van het dekkingstekort zo goed als afgesloten (op het moment 
dat sprake is van een drietal opeenvolgende kwartalen waarbij het aanwezige vermogen hoger is 
dan het minimaal vereist eigen vermogen; de verwachting is dat dit aan het eind van het tweede 
kwartaal 2012 het geval zal zijn). 
 
De communicatie met het Verantwoordingsorgaan heeft zich gericht op de uitvoering van het 
jaarplan, de ontwikkeling van de uitvoeringskosten, het bestaansrecht van het pensioenfonds en op 
het jaarverslag.  
 
De beleggingscommissie heeft maandelijks overleg gevoerd, waarbij ook regelmatig gesproken is 
met Aegon Investment Management (AIM). Onderwerpen in het overleg met AIM waren de 
beleggingskosten, het tempo in herbalanceren naar de afgesproken beleggingsallocatie en de mate 
van renteafdekking. In 2012 heeft AIM op alle beleggingscategorieën de toepasselijke benchmarks 
kunnen overtreffen binnen het door het bestuur nauwlettend gevolgde mandaat. 
 
Dankwoord 
Het bestuur bedankt de deelnemers voor het gestelde vertrouwen en de open communicatie. Het 
waardeert de kritisch constructieve wijze van overleg met de werkgever, de Ondernemingsraad, de 
salarisadministrateur en met het Verantwoordingsorgaan. Ook de communicatie met DNB is steeds 
constructief geweest.    
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, 
 
Rob Bakker, 
Voorzitter 
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Karakteristieken van het pensioenfonds 

Profiel 
Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage is opgericht op 
4 juni 1998. De stichting is een ondernemingspensioenfonds en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 271727775. 
 
Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor de 
Consumentenbond en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de pensioenafspraken die 
gemaakt zijn tussen werkgever en werknemers. Bij het beheer van de pensioenen is het 
pensioenreglement uitgangspunt. Het vertrouwen bij de deelnemers over de (uiteindelijke) 
pensioenuitkering, het streven naar een waardevast pensioen voor zover de financiële positie van 
het fonds dat toestaat, een actueel risicomanagement en een heldere communicatie met alle 
pensioenbelanghebbenden zijn leidend in het handelen van het pensioenfondsbestuur. Gelet op de 
beperkte omvang van het fonds geldt voor wat betreft de werkzaamheden “uitbesteding tenzij…”. 
De tekst van de uitbestedingovereenkomsten is zodanig dat het bestuur van het pensioenfonds zijn 
verantwoordelijkheid te allen tijde kan waarmaken. 
 
De uitvoeringsovereenkomst tussen de Consumentenbond en het fonds vermeldt de gemaakte 
afspraken over de vaste premie en het feit dat alle risico’s en uitkeringen uit de vaste premie en 
beleggingsopbrengsten dienen te worden gefinancierd. 
Jaarlijks maakt de Consumentenbond een vast percentage van de loonsom minus de franchise over. 
Dat percentage is 22,5%1. De franchise is het deel waarvoor later AOW wordt ontvangen. Het fonds 
bouwt voor de deelnemer pensioen op dat gekoppeld is aan het betreffende jaarsalaris. Voor de 
deelnemer is het karakter van de regeling een uitkeringsovereenkomst. Het fonds zet zich in voor 
een vaste uitkering bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en streeft ernaar de 
uitkeringen zo waardevast mogelijk te houden. 

                                                      
1 Voor een vlot herstel van het pensioenfonds is de pensioenpremie over de periode 1 juni 2009 tot en met 31 mei 

2012 tijdelijk verhoogd met 2%, waarvan zowel de werkgever als de werknemers de helft bijdragen. 
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Organisatie 

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
 
 benoemd  termijn t/m  Herkiesbaar 
Rob Bakker (1951), wg, extern voorzitter, RBA-ADVIES 2005 2013 ja 

 
Reinout van der Heijden (1961), wn, secretaris, 
hoofdredacteur Geldgids 

2008 2012 ja 

Leo Willigenburg (1950), wg, bedrijfsjurist / 
directiesecretaris 

2005 2013 ja 

Ramon Boender (1971), wg, productmanager 2009 2013 ja 
Wim van Campen (1940), wn, gepensioneerd 2011 2015 ja 
Gerjan Huis in ’t Veld (1953), wn, Manager Acties & 
Campagnes 

2002 2014 ja 
 

 
Mutaties bestuur 
In 2012 hebben geen mutaties in het bestuur plaatsgevonden. 
 
Stichting pensioenfonds Consumentenbond 
Het fonds is een stichting met een paritair verdeelde vertegenwoordiging van de werkgever en 
werknemers, waaronder de pensioengerechtigden; beide partijen leveren drie bestuursleden. De 
Ondernemingsraad van de Consumentenbond draagt de werknemersleden voor, de gepensioneerde 
bestuurder wordt gekozen uit de kring van gepensioneerden. De directie draagt de bestuursleden 
namens de werkgever voor. Na de voordracht vindt een toetsing plaats door DNB waarna de 
benoeming definitief is. De voorzitter komt uit de werkgeversdelegatie, de werknemersdelegatie 
levert de secretaris. De regels rond de besturing van het pensioenfonds zijn vastgelegd in statuten en 
reglementen. 
 
Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Deze 
werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. 
Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk en “in 
control” blijft voor de juiste uitvoering van – ook – de uitbestede taken. 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de secretaris en de voorzitter. Het 
dagelijks bestuur heeft tweewekelijks overleg voor het bespreken van relevante ontwikkelingen en 
de voortgang van de activiteiten. De  ambtelijk secretaris en de interne administrateur wonen dit 
overleg bij. Van het overleg wordt een beknopt verslag gemaakt en een actielijst bijgehouden. 
 
Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste een medebestuurslid. Het bestuur 
heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in 
overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), diverse 
beleidsnotities en het herstelplan. 
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Ambtelijk secretaris 
Het bestuur heeft onder andere de volgende taken van het pensioenfonds gedelegeerd aan de 
ambtelijk secretaris (Kitty Schuuring, senior medewerker Personeel & Organisatie) van het 
pensioenfonds: 
• Voorbereiden en uitwerken vergaderingen; 
• Bewaken actiepunten; 
• Actueel houden van het huishoudelijk reglement, met inbegrip van de correcte verwerking 

van de  workflow; 
• Correspondentie verzorgen met deelnemers, DNB en andere belanghebbenden. 

Interne administrateur 
Uitvoerende taken zijn verder gedelegeerd aan een interne administrateur (Francisca Wesseling, 
teamleider Salarisadministratie).  
Het gaat daarbij om de volgende taken: 
• Financiële administratie en de interne controle daarop; 
• Sturing geven aan interne controle maatregelen; 
• Bewaken van het proces van totstandkoming van het jaarverslag.  
De interne administrateur woont de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij en de 
bestuursvergaderingen. 

Verantwoordingsorgaan 
Het Verantwoordingsorgaan is op 7 december 2007 ingesteld en bestaat eind 2011 uit drie leden: 
een lid namens de werkgever, Kirsten Kolkman (manager P&O, voorzitter), een lid namens de 
deelnemers, Mark Torkler en een lid namens de gepensioneerden, Otto Zuidwijk. Het 
Verantwoordingsorgaan toetst jaarlijks de hoofdlijnen van beleid aan de hand van het jaarverslag en 
het jaarplan. Daarnaast wordt het Verantwoordingsorgaan zo nodig advies gevraagd over het 
communicatiebeleid, de vergoedingsregeling van bestuursleden, beleidswijzigingen rond het 
Verantwoordingsorgaan en de klachtenprocedure.  

Intern toezicht 
Voor het houden van intern toezicht in het kader van de pensioenwet is in 2008 besloten tot het 
instellen van een ad hoc te benoemen Visitatiecommissie, bestaande uit drie onafhankelijke 
deskundigen. Deze komt ten minste een keer per drie jaar bijeen. De commissie heeft haar 
visitatietaak voor het eerst in 2009 uitgevoerd. In december 2012 is opdracht gegeven aan de 
maatschap VC Holland tot het uitvoeren van een visitatie in het voorjaar van 2013. 
 
Compliance-officer 
Het pensioenfonds heeft een compliance-officer, Paul Galjaard, controller van de 
Consumentenbond. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een Reglement compliance-
officer. In het bijzonder is de compliance-officer belast met de handhaving van de Gedragscode van 
het fonds. Jaarlijks ondertekenen de bestuurders een verklaring dat zij zich aan de gedragscode 
hebben gehouden. Nieuwe bestuurders verklaren schriftelijk bij aantreden dat ze zich aan de 
gedragscode zullen houden. 
De bevinding van de compliance-officer is dat er in 2012 geen meldingen zijn gedaan door 
bestuurders, noch dat hij signalen heeft gekregen die op enigerlei wijze zouden indruisen tegen wat 
in de gedragscode is vastgelegd. 
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Deelnemersraad 
Het pensioenfonds heeft geen deelnemersraad. Enige jaren geleden is de behoefte daartoe gepeild 
onder deelnemers. Die bleek niet aanwezig. Bovendien is er bij het fonds sprake van een 
rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur namens de pensioengerechtigden. 

Uitvoeringsorganisatie 
Binnen de uitvoeringsorganisatie zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in grote lijnen als 
volgt verdeeld.  
 
Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
• Het beheer van het pensioenfonds; 
• Het uitvoeren van de door de werkgever verleende pensioenregeling en het doen van 

pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers. Het 
bestuur heeft deze taak gedelegeerd aan verzekeraar Centraal Beheer Achmea; 

• Voorbereiden en vaststellen statutenwijziging en/of reglementswijziging. Vaststellen en/of 
wijzigen van statuten en reglementen kan het bestuur alleen zelfstandig als de wijzigingen 
voortvloeien uit wettelijke veranderingen of als de haalbare of te behalen pensioenaanspraken 
niet wijzigen. In alle andere gevallen is goedkeuring van de Ondernemingsraad en de 
werkgever noodzakelijk; 

• Voorbereiden en vaststellen en/of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst met de 
werkgever; 

• Voorbereiden, vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten en toezien op de uitvoering 
ervan; 

• Voorbereiden en vaststellen bestuursbesluiten, waaronder het jaarlijks vaststellen van de 
hoogte van de franchise en de voorwaardelijke toeslag; 

• Contractuele verplichtingen aangaan met derden, waarbij minimaal een 
werknemersvertegenwoordiger samen met een werkgeversvertegenwoordiger bevoegd zijn tot 
het aangaan van dergelijke verplichtingen.  

 
Een externe administrateur (Administratieve Ondersteuning D. Smit, AODS) bereidt het 
jaarverslag voor en verzorgt de verslaglegging naar DNB.  
 
Het bestuur heeft de uitkeringsadministratie, de pensioenadministratie, de werkzaamheden rond 
actuariële berekeningen en de belegging van het vermogen uitbesteed aan externe deskundigen. In 
de contracten met externe deskundigen over uitbestede werkzaamheden heeft het bestuur clausules 
opgenomen over functiescheiding en verdere interne controle maatregelen. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controle maatregelen gericht op de juiste en 
volledige registratie van de gegevens van het fonds. 
 
De pensioenuitvoerder (Centraal Beheer Achmea) heeft de volgende taken: 
• Het uitvoeren van de pensioenregeling en het doen van pensioenuitkeringen aan 

gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers; 
• Het administreren van de pensioentoezeggingen en de pensioenspaarrekeningen; 
• Het verzorgen van het jaarlijkse pensioenoverzicht voor de actieve deelnemers (het Uniform 

Pensioen Overzicht, UPO) en het 5-jaarlijkse overzicht voor de niet-actieve deelnemers; 
• Het verzorgen van een jaarlijks depotverslag en de input per kwartaal voor de rapportages aan 

DNB.  
 



Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
‘s-Gravenhage 

  11  

De vermogensbeheerder (Aegon Investment Management B.V.) richt zich op de volgende taken.  
• Het beheren en administreren van de beleggingsportefeuille binnen de richtlijnen van het 

beleggingsmandaat; 
• Het verzorgen van de input per kwartaal voor de rapportages aan DNB en de periodieke 

verslaglegging over de vermogenspositie en beleggingsprestaties.  
 
Het bestuur heeft een extern accountantsbureau (KPMG) aangesteld. Deze accountant controleert 
jaarlijks de cijfers van het pensioenfonds en doet vervolgens verslag van zijn werkzaamheden in de 
vorm van een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen aan het bestuur. 
 
Daarnaast heeft het bestuur voor het jaarwerk een actuarieel bureau aangesteld, waarbij een 
onderscheid geldt tussen certificerende (Triple A – Risk Finance Certification B.V.) en adviserende 
(Triple A - Risk Finance B.V.) taken. De certificerend actuaris bepaalt of de voorziening 
pensioenverplichtingen volgens de fondsgrondslagen en op basis van de door de accountant 
gecontroleerde gegevens is vastgesteld. De certificerend actuaris toetst jaarlijks het (minimaal) 
vereist eigen vermogen ((M)VEV) en stelt vast of de premie kostendekkend is. 
De adviserend actuaris geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de activiteiten van 
het fonds en over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. 
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de uitvoeringsorganisatie.  
 

pensioen Consumenten-
belanghebbenden deelnemers overeenkomst bond

UPO en
uitkering

Centraal jaarpremie
administratie / Beheer
 communicatie externe

administrateur
AODS

geld voor
interne uitkering

organisatie SPC administrateur
F. Wesseling

bestuur
te beleggen

informatie vermogen

vermogensbeheer AEGON

Triple A Triple A
controle / advies actuaris actuaris KPMG

advies certificering Accountants
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Beleggingscommissie 
De beleggingscommissie komt een keer per maand bijeen om het beleggingsbeleid voor te bereiden 
en de maand- en kwartaalresultaten te bespreken. De beleggingscommissie bestaat uit Rob 
Dorscheidt (extern voorzitter), Ramon Boender en Reinout van der Heijden (bestuursleden 
pensioenfonds). De beleggingscommissie baseert haar werkzaamheden op een door het bestuur 
vastgesteld reglement. De beleggingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over 
het beleggingsbeleid.  
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Kerncijfers 

 
Ad ^ Hieronder worden met ingang van 2011 zowel de beheerkosten, als de transactiekosten onder verantwoord. 

De omvang van de transactiekosten over eerdere jaren is niet bekend. In 2011 is tevens sprake van een 
eenmalige bate ad € 46.816 in verband met een teruggave van in het verleden onterecht in rekening gebracht 
beheerkosten; deze is in bovenstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. 

Ad * De VPV 2011 is aangepast in verband met de presentatiewijziging, zoals in het jaarverslag is toegepast. De 
presentatie voor de overige voorgaande jaren is ongewijzigd. 

Ad ** Het percentage van de pensioenpremie bedroeg in 2009 tot en met 30 juni 22,5%. Per 1 juni 2009 is dit 
tijdelijk verhoogd (uit hoofde van het herstelplan) naar 24,5% (tot en met 31 mei 2012), waarbij zowel de 
bijdrage van de werkgever als van de werknemer met 1% is verhoogd. Vanaf 2013 is de premie vastgesteld 
op 24,5%. 

Noot: 
De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds steeds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Jaarlijks stelt de actuaris 
een toereikendheidstoets op om de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen vast te stellen. Voor SPC is voor 
boekjaar 2012 bij een dekkingsgraad onder de 104,3% sprake van een dekkingstekort. Dan zijn de bezittingen lager dan 
de som van de verplichtingen plus een opslag voor algemene risico’s. Als de bezittingen lager zijn dan de som van 
verplichtingen, opslag voor algemene risico’s en een opslag voor beleggingsrisico’s dan is sprake van een reservetekort.  
De dekkingsgraad van het fonds ultimo boekjaar bedraagt 108,3% (op basis van de FTK-toets); op basis van de door de 
actuaris uitgevoerde toets bedraagt de vereiste buffer 113,3%. Ultimo boekjaar is sprake van een reservetekort. 
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Verslag van het bestuur 

Hoofdlijnen 
 
Het bestuur hoort te allen tijde ´in control´ te zijn over wat het pensioenfonds moet doen: het 
doelmatig en effectief uitvoeren van de collectieve beschikbare premieregeling van de 
Consumentenbond. Veel aandacht is uitgegaan naar alle politieke discussies die pensioenen en 
pensioenfondsen tot onderwerp hadden.  
 
Duidelijk is in ieder geval geworden dat het product pensioen duurder is geworden dan tot het begin 
van de kredietcrisis werd gedacht. De oorzaken zijn toe te schrijven aan een snel toegenomen 
levensverwachting en de lage rente. De goede beleggingsresultaten konden niet voorkomen dat een 
fors financieel herstel van het pensioenfonds op zich laat wachten. Het is tegen deze achtergrond 
dat de pensioenregeling dient te worden versoberd. Het overleg tussen de werkgever en de OR heeft 
ertoe geleid dat vanaf 2013 de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar en het jaarlijks 
opbouwpercentage iets verlaagd is met een half procentpunt tot 1,75%. Om verdere 
pensioenversobering te voorkomen is na een deelnemersraadpleging de OR akkoord gegaan met 
een verhoging van de werknemerspremie met 2 %-punten. 
 
Toezichthouder DNB is terecht strenger geworden op het langlevenrisico en eist van 
pensioenfondsen dat de pensioenverplichtingen berekend worden met overlevingstafels die 
rekening houden met een voorziene stijging van overlevingskansen. In de laatste paar jaar heeft dit 
toegenomen risico de verplichtingen met circa 5% doen stijgen. Anderzijds is DNB iets soepeler 
geworden met de becijfering van de pensioenverplichtingen door toe te staan dat de Ultimate 
Forward Rate onderdeel is van de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur. Met de UFR 
wordt een element uit de macro-economische evenwichtstheorie toegevoegd aan een rentecurve met 
(zo veel mogelijk) marktwaarnemingen, namelijk, de veronderstelling dat na 60 jaar een 
evenwichtsrente wordt bereikt voor uitzettingen gedurende een jaar van 4,2%. Dat is een 
aanzienlijk hoger percentage dan de actuele risicovrije rente van circa 1,5 a 2%.  
 
Met het duurder wordende pensioen is ook de vraag op tafel gekomen of de Consumentenbond een 
eigen pensioenfonds in de lucht moet houden. In samenwerking met extern adviseur mr. I. Witte 
heeft het fondsbestuur desgevraagd door de werkgever alternatieven onderzocht voor de uitvoering 
van de collectieve beschikbare premieregeling van de Consumentenbond. Het blijkt zo goed als 
onmogelijk te zijn om de actuele regeling uitgevoerd te krijgen door een alternatieve uitvoerder, 
zoals een pensioenverzekeraar, een ander pensioenfonds of een premiepensioeninstelling. Verder 
kwam naar voren dat zowel bij de werkgever als deelnemers een voorkeur is uitgesproken voor een 
eigen pensioenfonds, omdat de uitvoeringskosten relatief laag zijn, en de geschiktheid en 
deskundigheid van het huidige bestuur geen knelpunten zijn. Met de werkgever en Raad van 
Toezicht is afgesproken dat de keuze voor een eigen pensioenfonds opnieuw bezien zal worden als 
de Algemene Pensioeninstelling (API) een feit is.      
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Voor een goed inzicht in de behaalde beleggingsrendementen is het zinvol om deze te schonen voor 
de resultaten van de derivaten waarmee het negatieve effect van de dalende rente gecompenseerd is.  
 
De onderstaande tabel brengt deze rendementen in beeld over de periode 2008 – 2012. 
 
  Rendement incl. derivaten  Rendement excl. derivaten 
2012 18,2% 15,0% 
2011: 8,3% 1,1% 
2010: 14,5% 10,7% 
2009: 19,3% 23,1% 
2008: - 6,1% - 17,3% 
 
5 jrs gem. 10,4% 5,8% 
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Goed pensioenfondsbestuur 
 
Gegeven de afstand van het bestuur tot daadwerkelijk handelen is de aandacht voor goed bestuur 
gericht op vooral een actueel risicomanagement, op de financiële risico’s, op een efficiënte 
uitvoering, op de inhoud van de uitbestedingovereenkomsten, op de politieke en maatschappelijke 
pensioendiscussie en op een heldere pensioencommunicatie met primair de deelnemers.  
 
Het bestuur heeft geen rechtstreekse invloed op de aankoop / verkoop van individuele aandelen of 
andere beleggingsinstrumenten. Het jaarlijkse beleggingsmandaat geeft voldoende sturing en 
richting aan het vermogensbeheer. Daarnaast worden belangen van deelnemers, gepensioneerden en 
slapers op evenwichtige wijze gewogen waarbij de continuïteit van het pensioenfonds een 
basisvoorwaarde is. Verder adviseert de actuaris bij besluiten die deelnemers, gepensioneerden of 
slapers aangaan.  
 
De verantwoordelijkheid voor de pensioenregeling is een zaak voor de werkgever en de OR. De rol 
van het pensioenfonds daarbij is in essentie beperkt tot de vraag of de door de werkgever jaarlijks 
betaalde premie voldoende dekking biedt voor uitvoering van de pensioenregeling. Vanaf 2013 is 
de pensioenregeling versoberd en de pensioenpremie verhoogd. Een en ander heeft in het 
verslagjaar zijn beslag gekregen. Het fondsbestuur heeft daarbij een adviserende rol gehad.  

Deskundigheid 
Aan de deskundigheid van goed pensioenfondsbestuur is in 2012 de nodige aandacht geschonken. 
Een groot leereffect treedt volgens het bestuur op als er een middag diepgaand gesproken wordt 
over een pensioenonderwerp, met daarbij een voor dat onderwerp externe deskundige. In 2012 is 
een workshop gehouden over mogelijk nieuwe risico´s in de beleggingsportefeuille vanwege de 
eurocrisis en is een workshop gehouden over alle uitvoeringsmogelijkheden van 
pensioenregelingen. 
 
Op de voorzitter en de bestuurder namens gepensioneerden na zijn alle bestuurders bij de 
Consumentenbond actief op werkvelden die relevant zijn voor een adequate fondsbesturing. Enkele 
bestuurders publiceren regelmatig over financiële onderwerpen in vakbladen of hebben zitting in 
fora die pensioenonderwerpen behandelen, zoals “Wijzer in Geldzaken”.  

Zelfevaluatie 
Elk jaar houdt de voorzitter functioneringsgesprekken met de leden van het bestuur en legt een en 
ander schriftelijk vast in een beknopt functioneringsformulier. Dit formulier wordt door de 
voorzitter en bestuurder ondertekend. Startpunt van het gesprek zijn de gemaakte afspraken van het 
functioneringsgesprek een jaar eerder. Onderwerpen die worden besproken zijn de getoonde 
betrokkenheid bij het bestuurswerk, de voortgang op de dossiers waarvoor het desbetreffende lid 
uitvoeringsverantwoordelijk is, het nakomen van afspraken en de deskundigheidsontwikkeling. 
Minstens elk halfjaar is er met elke bestuurder een voortgangsgesprek over de nakoming van de 
gemaakte afspraken.  
De algemeen directeur van de Consumentenbond houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de 
voorzitter. 
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Voorts evalueert het bestuur zijn taken en realisaties aan de hand van het jaarplan, en beziet kritisch 
de verschillen tussen plan en realisering. Deze evaluatie wordt daarna betrokken bij het opstellen 
van het jaarplan 2013, inclusief een taakstellende begroting met betrekking tot de 
uitvoeringskosten. Het functioneren van het bestuur als totaal is onderdeel geweest van deze 
bijeenkomst. 

Uitvoeringskosten 
De kosten van het pensioenbedrijf trekken bij een toenemende regeldruk en een lage dekkingsgraad 
extra de aandacht. Vandaar dat het bestuur deze cijfers expliciet wil toelichten. De kosten zijn op 
verschillende manieren weer te geven, in kosten per deelnemer, als percentage van de jaarlijkse 
inleg en als percentage van het gemiddelde vermogen. De uitvoeringskosten bedragen in 2012 
€ 193.384, een daling van circa 17% ten opzichte van 2011 (€ 231.944). De kosten bedragen € 261 
per deelnemer (in 2011 circa € 324). Dat cijfer ziet er anders uit als er een weging wordt toegepast, 
waarbij aan actieve deelnemers een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan slapers en 
gepensioneerden (in een verhouding van respectievelijk 65%, 14% en 21%; CEM Benchmarking). 
Deze weging geeft een reëler beeld, omdat hierbij rekening gehouden wordt met het verschil in de 
uitvoeringskosten van de categorieën deelnemers. Het pensioenfonds van de Consumentenbond 
kent een hoog percentage slapers en weinig gepensioneerden. De gewogen kosten bedragen € 561 
per deelnemer (2011: € 673). 
 
Van iedere honderd euro die de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond jaarlijks binnenkrijgt, 
gaat circa € 10,15 op aan kosten (2011: € 10,70). De uitvoeringskosten bedragen in 2012 0,37% van 
het gemiddeld belegd vermogen (in 2011: 0,53%). Daarnaast heeft de vermogensbeheerder in 2012 
€ 162.557 aan kosten ingehouden op het rendement (2011 € 149.216) waarmee de beheerkosten 
uitkomen op 0,32% van het gemiddelde vermogen (2011: 0,34%). In 2012 kreeg het bestuur voor 
het eerst ook inzicht in de performance gerelateerde kosten (€ 21.461 ofwel 0,04%) en de 
transactiekosten (€ 45.345 ofwel 0,09% in 2012 en € 77.535 in 2011). De totale beleggingskosten 
komen daarmee uit op € 229.363 (0,45%). Eventuele eenmalige (materiële) posten (zoals de 
ontvangst in 2011 van onterecht in het verleden betaalde beheerkosten ad € 46.816) worden in 
bovenstaande vergelijking buiten beschouwing gelaten; hiermee wordt een betere vergelijking 
tussen jaren mogelijk gemaakt. 
 
De uitvoeringskosten worden zorgvuldig door het bestuur bewaakt. Een totale kostenbelading van 
0,7% van het belegde vermogen inclusief transactiekosten zou ook voor een beleggingsfonds 
acceptabel zijn. 
Hierbij zij bedacht dat de kosten van jaar tot jaar op incidentele gronden behoorlijk kunnen 
veranderen. 
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Verantwoordingsorgaan 
Vanaf 2008 is het Verantwoordingsorgaan actief. Het bestaat uit een vertegenwoordiging van de 
deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. De verantwoording die het bestuur aflegt is 
onderdeel van de jaarverslagcyclus die begint met het jaarplan (met inbegrip van een taakstellende 
begroting voor de uitvoeringskosten) en eindigt met de verantwoording zoals beschreven in het 
jaarverslag en de jaarrekening 

Intern toezicht 
Voor het interne toezicht is vanaf 2009 gekozen voor een ad hoc te benoemen visitatiecommissie, 
die eens in de drie jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de 
wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop 
wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het 
pensioenfonds beoordeelt. Eind 2012 heeft het bestuur de maatschap VCHolland opdracht gegeven 
tot het uitvoeren van een visitatie in het voorjaar van 2013. 
 
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn samengevat als volgt:  
- De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat het bestuur een goede invulling heeft 

gegeven aan de aanbevelingen, gedaan door de vorige visitatiecommissie in 2009; 
- Er komen vele externe en interne ontwikkelingen (van de werkgever) op het bestuur van het 

Fonds af. Het bestuur reageert daar alert op, rekeninghoudend met zijn eigen 
verantwoordelijkheden. Zo heeft het bestuur een toekomstvisie voor het Fonds neergelegd bij de 
werkgever waarin zowel wordt ingegaan op de pensioenregeling/financiering als de uitvoering; 

- Met betrekking tot de vastlegging van de besluitvorming binnen het bestuur doet de 
visitatiecommissie de aanbeveling in de notulen op een meer transparante wijze de collectieve 
wijze van besluitvorming in het licht van een evenwichtige belangenbehartiging vast te leggen. 
Tevens doet de visitatiecommissie de aanbeveling de wijze van informatie aan het 
Verantwoordingsorgaan op een meer gestructureerde wijze vast te leggen; 

- De visitatiecommissie doet ook de aanbeveling te evalueren of de bestaande compliancefunctie, 
die nu expliciet toeziet op de naleving van de gedragscode, binnen het Fonds, niet uitgebreid 
kan worden met meer onderdelen van het integriteitsbeleid; 

- De visitatiecommissie doet de aanbeveling de evaluatie van het functioneren van de 
verschillende organen binnen het Fonds goed vast te leggen; 

- Het bestuur is kritisch op de kostenontwikkeling en  monitort adequaat de kwaliteit van de 
externe dienstverlening. De visitatiecommissie doet daarbij de aanbeveling de diverse kosten 
van het vermogensbeheer, inclusief de transactiekosten, verder uit te (laten) splitsen ten einde 
meer inzicht daarin te krijgen; 

- Het bestuur geeft veel aandacht aan de vereiste deskundigheid van het bestuur en de aanwezige 
competenties. De visitatiecommissie kan op basis van de beschikbare informatie bevestigen dat 
voldaan is aan de daaraan te stellen eisen; 

- Het Fonds heeft de diverse risico’s van het Fonds alsmede de impact daarvan goed 
geïnventariseerd. Tevens zijn de genomen beheersingsmaatregelen beschreven. Er is sprake  
van een periodieke toetsing van de ontwikkeling van de diverse risico’s waarbij de 
visitatiecommissie de aanbeveling doet de resultaten van deze toetsing op een transparante 
manier vast te leggen. Tevens zou waar mogelijk een kwantitatieve onderbouwing van het effect 
van de genomen beheersingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden; 
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- De visitatiecommissie doet de aanbeveling een nieuwe continuïteitsanalyse op te stellen om 
ondermeer te kunnen toetsen of het toeslagbeleid nog wel consistent is; 

- Het Fonds besteedt veel aandacht aan de communicatie aan alle belanghebbenden. Daarbij 
wordt ook aandacht gegeven aan de financiële positie van het Fonds en de risico’s. De 
visitatiecommissie doet daarbij de aanbeveling een goed onderscheid te blijven maken naar de 
risico’s van de voor het Fonds geldende CDC-regeling en het toeslagbeleid.  

Naleving wet- en regelgeving 
Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving.  

Gedragscode 
Het pensioenfonds heeft een gedragscode met daarin regels rond de algemene wijze van handelen; 
de leden van het bestuur ondertekenen periodiek een verklaring waarin zij aangeven zich aan de 
gedragscode te hebben gehouden. 
De compliance officer van het fonds houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. 

Toezichthouders 
In 2012 heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden met toezichthouder DNB in verband met de 
evaluatie van het herstelplan.  
 
Mede op basis van door DNB aan de pensioensector aangereikte sjablonen heeft het bestuur een 
crisisplan opgesteld en als bijlage opgenomen in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn). 
Met dit plan is het bestuur voorbereid op een crisissituatie en kan worden voorkomen dat er in de 
drukte van een crisis mogelijkheden over het hoofd worden gezien. Door vooraf te expliciteren hoe 
het bestuur van plan is om te gaan met een crisissituatie zijn de deelnemers geïnformeerd over en 
betrokken bij de vraag hoe er met de pensioenen omgegaan wordt in tijden van crisis.  
 
Er was geen overleg (nodig) met toezichthouder AFM. 
 
Aan het pensioenfonds zijn in het afgelopen jaar geen dwangsommen of boetes opgelegd. 
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Ontwikkeling herstelplan 
Begin 2013 is het herstelplan geëvalueerd. Volgens het herstelplan zou de dekkingsgraad ultimo 
2012 minimaal 103,9% dienen te bedragen (verwacht herstel). De dekkingsgraad ultimo boekjaar 
bedraagt 108,3%, waarmee het herstel uitkomt boven het verwachte pad. De verwachting is dan ook 
nog altijd dat het oorspronkelijk herstelplan realistisch is, waarbij vooralsnog geen aanvullende 
maatregelen benodigd zijn. 

Uitbesteding 
Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd met de administrateur Centraal Beheer Achmea 
(CBA). Eind 2010 heeft CBA het programma Entrance geïmplementeerd en in de afgelopen jaren 
verbeterd. Het voordeel is dat het bestuur nu een beter en actueler zicht heeft in de mutaties binnen 
het deelnemersbestand. 
 
In het eerste kwartaal 2012 is door CBA een Risk Dashboard gelanceerd. Dit Risk Dashboard dient 
onder andere ter ondersteuning van de verklaring van de basisgegevens voor de accountant van het 
pensioenfonds. Het uitbestedingcontract is van kracht geworden op 1 januari 2012 met een looptijd 
van vijf jaar. Met de administrateur zal tijdig contact worden opgenomen over een eventuele 
aanpassing van het kapitaalcontract. Zoals het er nu naar uitzier zijn kapitaalcontracten vanaf 2017 
niet meer toegestaan.  
 
Met de vermogensbeheerder waren de beleggingsresultaten en de kosten aanleiding voor diverse 
besprekingen. De beleggingscommissie is daarmee belast. Elke bestuursvergadering doet de 
beleggingscommissie verslag van het overleg met de vermogensbeheerder en legt zo nodig de door 
het bestuur te nemen besluiten voor.  
 
De beheersing van de uitbestede werkzaamheden aan AEGON Investment Management B.V. wordt 
door het bestuur beoordeeld aan de hand van de verkregen ISAE 3402 type II rapportage. Daarmee 
krijgt het pensioenfonds afdoende zekerheid over de opzet, het bestaan en werking van de interne 
beheersing voor zover die relevant is voor de betrouwbaarheid van de financiële rapportage. Uit het 
ISAE 3402 rapport over 2012 blijkt dat de accountant de juistheid van een zestal gefactureerde 
bedragen niet kon herleiden tot een contract of met correspondentie met een klant. De accountant 
heeft vastgesteld dat deze facturen geen betrekking hebben op het pensioenfonds  van de 
Consumentenbond.   

Communicatie 
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan communicatie. In 2011 is een enquete gehouden 
onder deelnemers om de tevredenheid te meten over de communicatie en informatieverschaffing 
door het pensioenfonds. De resultaten waren goed, waardoor het bestuur zijn communicatiebeleid 
heeft gecontinueerd in termen van regelmatige nieuwsbrieven, een actuele website en online 
beschikbaarheid van bestuurders voor het beantwoorden van vragen. De content van de 
communicatie en het communicatieproces wordt elk jaar vastgelegd in een communicatieplan. In 
2012 is in samenwerking met de werkgever en de salarisadministrateur extra aandacht geschonken 
aan de bijstellingen in de pensioenregeling. 
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Pensioenspaarrekening 
In het verslagjaar is naar voren gekomen dat de individuele en collectieve Pensioenspaarrekening 
niet voor alle deelnemers duidelijk is met betrekking tot de (individuele) mogelijkheden voor 
bijsparen, risico´s voor het pensioenfonds en de deelnemers en het rendement. Mede op advies van 
actuarieel adviseur Triple A is de werking van de PSR verduidelijkt en in een nieuwsbrief 
gecommuniceerd met de deelnemers. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam zeven keer bijeen in 2012; vijf maal middels een bestuursvergadering en 
tweemaal middels een heisessie. De belangrijkste genomen besluiten kunnen als volgt worden 
weergegeven: 
- Het Jaarverslag over boekjaar 2011 is goedgekeurd; 
- Zolang de AOW nog niet uitbetaald wordt op 65ste verjaardag op basis van een wettelijke 

aanpassing, blijft het pensioenfonds de uitbetaling doen per de 1ste van de maand waarin een 
deelnemer 65 jaar wordt; 

- Het in opdracht van hetbestuur opgestelde crisisplan wordt goedgekeurd; 
- Een nieuwe procedure wordt goedgekeurd voor het uitzetten van opdrachten aan derden; 
- Het contract van CBA voor de periode 2012 tot 2017 is goedgekeurd en is getekend; 
- Het contract met Aegon Investment Management voor de periode 2013 – 2018 (met de 

mogelijkheid van jaarlijkse opzegging door het pensioenfonds) is goedgekeurd en kan worden 
ondertekend;De rendementstoekenning 2012 over de individuele pensioenspaarregeling wordt 
volgens het pensioenreglement uitgevoerd en is vastgesteld op 8,32% en de toeslag over 2012 is 
vastgesteld op 0%; 

- De franchise 2013 is vastgesteld op € 14.400; 
- Over 2013 zal geen korting en geen indexering op de pensioenaanspraken en –uitkeringen 

verleend worden; 
- Het bestuur heeft besloten over te gaan op de systematiek van de gedempte premie. DNB is 

hiermee akkoord gegaan; 
- Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuwe pensioenregeling in 2012 (als 

adempauzejaar) is bij DNB verzocht om uitstel voor het opstellen van een continuïteitsanalyse; 
- Gezien de versobering van de pensioenregeling is een jaarpremie van 24,5% ruimschoots 

kostendekkend en door het bestuur voor akkoord bevonden;  
- De premie 2012 is definitief vastgesteld op (afgerond) € 1.852.000; 
- Het lidmaatschap van de Stichting van Ondernemingspensioenfondsen is opgezegd; 
- Het jaarplan 2013 is goedgekeurd. 
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Verslag van het Verantwoordingsorgaan 

Oordeel van het Verantwoordingsorgaan over het handelen van het Bestuur van de Stichting 
Pensioenfonds Consumentenbond in 2012 
Het VO heeft op basis van de inhoud van het jaarverslag geen reden te twijfelen aan de juistheid 
hiervan. Zowel cijfermatig als in de toelichting hierop. Het VO is blij met de verbeterde financiële 
positie van het fonds en met de wijze waarop het bestuur aan risico beheersing doet: er wordt op 
verstandige wijze omgesprongen met het nemen en afdekken van risico’s. 
 
Het VO is erg tevreden dat het bestuur de nodige maatregelen neemt om de situatie te beheersen, 
zeker in deze moeilijke tijden en hoopt dat het reserve tekort spoedig kan worden weggewerkt. De 
kostendekkendheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt voortdurend adequaat 
gereageerd. 
 
Het VO is tevreden over de openheid en de informatie die het bestuur van de SPC ons heeft 
verschaft. Er zijn tussen bestuur en VO afspraken gemaakt over aanpassing van het informatie 
protocol om dit nog beter te laten verlopen. Mede op basis hiervan is het VO van oordeel dat het 
bestuur in 2012 een evenwichtig, deskundig en verantwoord beleid heeft gevoerd waarin de 
belangen van alle betrokkenen meegenomen zijn. 

Reactie bestuur 
Het bestuur dankt de leden van het verantwoordingsorgaan voor de bijdragen die zij geleverd 
hebben. 
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Pensioenparagraaf 
 
De uitvoeringsovereenkomst tussen de Consumentenbond en het fonds heeft het karakter van een 
premieovereenkomst. Jaarlijks maakt de Consumentenbond een vast percentage van de 
pensioengrondslag over. Het fonds bouwt voor de deelnemer pensioen op dat gekoppeld is aan het 
betreffende jaarsalaris. Voor de deelnemer is het karakter van de regeling een 
uitkeringsovereenkomst. Het fonds zet zich in voor een vaste uitkering bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd en een behoorlijk resultaat voor wat betreft de toeslagverlening over de 
gehele uitkeringsperiode. 

Kenmerken pensioenreglement en -regeling 
Op 1 januari 1997 is een nieuw pensioenreglement ingevoerd voor de werknemers van de 
Vereniging Consumentenbond. Dit pensioenreglement is gewijzigd op 31 december 2005. De 
‘toegezegd pensioen’ regeling is toen vervangen door een collectieve ‘toegezegde bijdrage’ 
regeling. Deze collectieve ‘toegezegde bijdrage’ regeling, hierna collectief DC (CDC), kent de 
volgende uitgangspunten: 
 
1. Jaarlijks stelt de werkgever voor de deelnemers een premie ter beschikking overeenkomstig 

de tussen het fonds en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Deze 
uitvoeringsovereenkomst ligt voor iedere deelnemer bij het fonds ter inzage.  

2. Deze premie bestaat uit een vast percentage over de som van de pensioengrondslagen van de 
deelnemers (22,5%); in het kader van het herstelplan is dit percentage met ingang van 1 juni 
2009 tijdelijk verhoogd tot 24,5% (tot en met 31 mei 2012). De werkgever verhaalt de premie 
voor een deel op de deelnemers. Vanaf 2013 is de premie opnieuw vastgesteld op 24,5%. 

3. De in lid 1 bedoelde premie wordt aangewend voor: 
 a.     de aanspraken toegekend op basis van dit pensioenreglement; 
 b.     de voor de uitvoering van de regeling noodzakelijke uitvoeringskosten; 
 c.     de krachtens wetgeving aan te houden buffers; 

4. Waar in dit pensioenreglement over aanspraken of toezeggingen wordt gesproken geldt steeds 
dat deze voorwaardelijk zijn. De uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk 
van de financiële positie van het fonds op dat moment; 

5. Wanneer de dekkingsgraad onder het door de Nederlandsche Bank geëiste niveau daalt (een 
dekkingsgraad lager dan 104,3%) en daarmee een dekkingstekort optreedt, kan het bestuur de 
pensioenopbouw en/of de (opgebouwde) aanspraken verlagen. Dit is uitgewerkt in artikel 13 
van het pensioenreglement; 

6. Alle actuariële en beleggingsrisico’s zijn voor rekening van de verzekerden van het fonds. 
Door betaling van de in lid 1 bedoelde premie voldoet de werkgever aan al haar 
verplichtingen uit hoofde van de pensioentoezegging. De werkgever kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor enig tekort in de stichting. Evenmin echter kan de werkgever aanspraak 
maken op enig overschot in de stichting. 

 
Daarnaast kent de pensioenregeling de volgende kenmerken:  
• Er is geen drempelleeftijd voor toetreding tot het fonds; 
• De pensioenleeftijd is tot 2013 65 jaar en vanaf 2013 67 jaar, maar flexibel; 
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• Pensioen kan op zijn vroegst ingaan bij een leeftijd van 60 jaar. Bij een pensionering eerder 
dan 65 (vanaf 2013: 67 jaar) wordt de uitkering verdeeld over het toegenomen aantal 
pensioenjaren; 

• Pensioen wordt opgebouwd over de pensioengrondslag. Deze is het jaarsalaris minus de 
franchise. Voor 2012 bedroeg de franchise € 14.088 (2011: € 14.017); 

• Het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar 1,8% van de 
pensioengrondslag. Daarnaast krijgt de werknemer een premie ter beschikking als budget 
voor nabestaandenpensioen; 

• Het wezenpensioen bedraagt voor elk kind 17,5% van het ouderdomspensioen; 
• Voor zover de middelen van het fonds hiervoor toereikend zijn worden de 

pensioenaanspraken jaarlijks verhoogd. Er is geen recht op toeslagverlening. Ook is het op de 
lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening plaatsvindt. Voor toeslagverlening 
is niet gereserveerd. Bij het vaststellen van deze toeslagverlening wordt rekening gehouden 
met de prijsontwikkeling (de Consumenten Prijs Index, de CPI) die het CBS publiceert. 

 
Pensioenspaarrekening 
Het pensioenfonds biedt zijn deelnemers een pensioenspaarregeling (PSR) aan. Deze regeling valt 
uiteen in twee delen: een collectieve regeling waarmee de deelnemer kan kiezen voor een passende 
afdekking van het partnerpensioen. Iedere deelnemer krijgt hiervoor een gelijkwaardig bedrag 
gestort. Wat er overschiet van deze storting, belandt in de collectieve regeling die leidt tot een 
aanspraak voor risico van het pensioenfonds. Daarnaast is er een individuele pensioenspaarregeling 
(PSR) waarin deelnemers een extra storting kunnen doen die zij kunnen verzilveren op het moment 
van pensionering. Deze individuele PSR is voor rekening van de individuele deelnemer. Het 
verschil tussen deze twee regelingen is met ingang van het jaarverslag over 2012 expliciet in de 
cijfers verwerkt. In de loop van 2013 zal het bestuur ook meer aandacht besteden aan de 
communicatie hierover. 

Toeslagbeleid 
Het fonds streeft naar koopkrachthandhaving van de opgebouwde pensioenrechten voor alle 
deelnemers. Maatgevend is de Consumenten Prijs Index (CPI) die het Centraal Bureau voor 
Statistiek publiceert. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de toeslagverlening op basis van de 
dekkingsgraad en de financiële verwachtingen. Hoe beter de dekkingsgraad, hoe hoger de 
toeslagverlening kan zijn. Indien de dekkingsgraad op enig moment boven de 130% uitkomt, word 
volledig op basis van de CPI toeslag verleend en wordt nagegaan of een eventuele extra 
toeslagverlening mogelijk is. Bij een dekkingsgraad boven de 125% wordt volledig op basis van de 
CPI toeslag verleend. Bij een dekkingsgraad tussen de 125% en 120% wordt voor 75% op basis van 
de CPI % toeslag verleend; tussen 120% en 115% voor 50%, tussen 115% en 110% voor 25%. Bij 
een dekkingsgraad lager dan 110% wordt geen toeslagverlening toegekend.  
 
Op grond van de dekkingsgraad van 108,3% ultimo 2012 is de verwachting dat de toeslagverlening 
de komende jaren beperkt zal zijn. Daarnaast is in het inmiddels zo goed als afgeronde korte termijn 
herstelplan als één van de maatregelen opgenomen dat tot 2013 geen sprake zal zijn van 
toeslagverlening.  
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Het pensioen is over 2012 niet verhoogd, terwijl de prijzen met 2,5% omhoog gingen. Het pensioen 
is in de daaraan voorafgaande vier jaar als volgt verhoogd:  
   
- Over het jaar 2011 met 0,00%; de prijzen gingen toen met 2,3% omhoog; 
- Over het jaar 2010 met 0,00%; de prijzen gingen toen met 1,6% omhoog; 
- Over het jaar 2009 met 0,00%; de prijzen gingen toen met 1,3% omhoog; 
- Over het jaar 2008 met 1,20%; de prijzen gingen toen met 2,5% omhoog. 

Verwachte wijzigingen in het komend jaar 
Als gevolg van de aanpassingen in de pensioenregeling zullen in 2013 alle relevante 
fondsdocumenten worden aangepast, zoals de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever (in 
verband met de verhoogde premie), het pensioenreglement, de startbrief en de Actuariële en 
bedrijfstechnische nota. 
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Ontwikkeling deelnemersbestand 
Het aantal deelnemers stijgt in 2012 licht (circa 4%) ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
Hieronder volgt in 2 tabellen meer inzicht in de samenstelling en het verloop van het 
deelnemersbestand. 
   2012   2011  
               

  vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal 
               

Niet Pensioentrekkend 
Deelnemers  133 112 245 134 105 239 
Gewezen deelnemers  265 169 434 258 166 424 
               

    398 281 679 392 271 663 
  ................   .................  ................   .................   ................  .................  

Pensioentrekkend 
Ouderdomspensioen  31 26 57 25 21 46 
Weduwenpensioen  5 1 6 5 1 6 
               

    36 27 63 30 22 52 
  ................   .................  ................   .................   ................  .................  
               

Deelnemers per 31 december 434 308 742 422 293 715 
               

 
 
 Niet pensioen- Pensioentrekkend 
 trekkend 
         

 Deelnemers Gewezen Ouderdoms-Nabestaanden- 
  deelnemers pensioen pensioen Totaal 
           

Stand per 31 december 2011 239 424 46 6 715 
 
Mutaties 
Nieuwe toetredingen 29 - - - 29 
Herindiensttredingen 2 (2) - - - 
Uitdiensttredingen (22) 22 - - - 

Waardeoverdrachten - (2) - - (2) 
Ingang pensioen (3) (8) 11 - - 
Overlijden - - - - - 
Andere oorzaken - - - - - 
           

Stand per 31 december 2012 245 434 57 6 742 
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De aanspraken op ouderdomspensioen c.q. ingegane pensioenbedragen ultimo boekjaar 2012 en 
2011 kunnen als volgt worden weergegeven: 
 2012 2011 
     

 € € 

Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 4.624.495 4.232.479 
Gewezen deelnemers 1.194.927 1.356.118 
 
Verzekerden in het genot van: 
Ouderdomspensioen 742.727 628.652 
Nabestaandenpensioen 19.664 19.664 
Wezenpensioen - - 
     
Totaal aanspraken   6.581.813  6.236.913          

Beleggingenparagraaf 

Beleggingsbeleid 
Het pensioenfonds voert een relatief voorzichtig beleggingsbeleid. Hoewel het rendement op de 
beleggingen een hoge prioriteit heeft, kan een relatief jong fonds met weinig reserves zich niet veel 
risico veroorloven. De verhouding tussen vastrentende en zakelijke waarden (2/3 versus 1/3) 
weerspiegelt dit. 

Het jaar in vogelvlucht: 
Gedurende het hele jaar zijn er prima rendementen behaald. Alle hoofdcategorieën en ook de 
onderliggende vastrentende waarden-portefeuille laten stuk voor stuk uitstekende rendementen zien. 
De beperkte bijstellingen in het mandaat – bedoeld om de risico’s in de portefeuille te dempen – 
hebben goed uitgewerkt. De inflation linked bonds gaven een prima resultaat, die zich kon meten 
met de beleggingen in high yield en emerging market debt waar het aandeel in is teruggebracht. 
Het totale rendement was in 2012 na kosten 18,17%, inclusief LDO. De impact van de 
renteafdekking was in 2012 niet zo groot als in het jaar daarvoor. Het rendement exclusief LDO 
kwam uit op 14,97%, eveneens na kosten. 
 
Over de beleggingsstijl van de vermogensbeheerder valt het volgende te zeggen: er is een zeer 
geringe over- of onderweging in beleggingscategorieën. AEGON Investment Management B.V. 
(AIM) belegt heel strak rondom de gemiddelde waarden van het mandaat, waardoor er behoorlijk 
wat aan- en verkocht wordt. In de eerste kwartalen van het jaar werden er veel transacties gedaan. 
Het aantal transacties in het 4e kwartaal was wel bescheiden. De beleggingscommissie heeft na 
overleg met Aegon besloten vanaf februari 2013 over te stappen naar een  `rebalancing´ per 
kwartaal, terwijl dat daarvoor iedere maand gebeurde.  
 



Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
‘s-Gravenhage 

  29  

Er is in 2012 naast de nieuwe inleg ongeveer € 8 miljoen aan waarde toegevoegd, zodat het jaar 
afgesloten kon worden met een vermogen van ruim € 55 miljoen. Opmerkelijke belangen zijn:  
- European Bond Fund: 22% in Italië (Gov bonds).  
- European Credit Fund: 1% in tabak (Imperial Tobacco).  
- Emerging Market Debt Fund: belangen van 4-5% in Ukraine, Colombia en Kazakhstan; 

belangen in oliemaatschappijen, naast Gov Bonds. 
- Global High Yield Fund: belang in VS is ruim 65%.  
 
Verder rondde de beleggingscommissie in 2012 de terugvordering af van de buitensporige 
beheerkosten bij het wereldwijde aandelenfonds (TKP Afwoef). In het verlengde hiervan zijn de 
onderhandelingen begonnen over een nieuw vermogensbeheercontract, die onlangs konden worden 
afgesloten met de ondertekening van een nieuw contract. Ook zijn er betere inzichten gekomen in 
de kosten, zodat nu ook de transactiekosten bekend zijn.  

Verantwoord beleggen  
Aandelenbeleggingen vinden plaats binnen het TKP World Equity Fund, dat de volgende 
activiteiten ontwikkelt om te voldoen aan de normen voor verantwoord beleggen:  
- Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van Europese bedrijven (voor zover niet beperkt 

door shareblocking of het uitlenen van aandelen); 
- Het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (controversiële) wapens. 
 
Op het gebied van investeringen in bedrijven die wapens of andere materialen leveren aan 
dictatoriale regimes zijn aanpassingen voorzien. Oxfam Novib en IKV Pax Christi maakten in 2012 
bekend dat een aantal pensioenfondsen investeren in de bedrijven Netapp en Finmeccanica die 
communicatiesystemen hebben geleverd aan het Syrische regime. Ook AIM investeert in deze 
bedrijven en liet desgevraagd door een enigszins verontrust bestuur weten dat het  nadrukkelijk niet 
het beleid is van AIM om te investeren in bedrijven die aan dictatoriale regimes materialen leveren 
waarmee burgers onderdrukt kunnen worden. In eerste instantie zoekt AIM die dialoog met deze 
bedrijven, in de overtuiging dat hiermee meer bereikt wordt dan met uitsluiting. Het bestuur volgt 
nauwlettend de ontwikkelingen en blijft hierover in contact met AIM. 

Asset mix 
De strategische beleggingsmix, realisatie en benchmarks voor de totale portefeuille kunnen als 
volgt worden samengevat: 
  minimum norm maximum werkelijk benchmark 
               

 
Aandelen   15,3% 20,3% 25,3% 20,9% zie toelichting 
Vastrentende waarden  51,4% 66,4% 81,4% 66,3% hieronder 
Indirect vastgoed  3,3% 8,3% 13,3% 8,3% Ftse Epra/Nareit Glob 
        Index Net Tri Eur 
Grondstoffen  2,5% 5,0% 7,5% 4,5% S&P GSCI ER 
         (hedged) € overnight 
Liquide middelen  0,0% 0,0% 3,0% 0,0% Deposito 7 dagen 
           

   100,0% 100,0% 
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De strategische beleggingsmix, realisatie en benchmarks voor de aandelenportefeuille kunnen als 
volgt worden samengevat: 
  minimum norm maximum werkelijk benchmark 
               

 
TKP MM World Equity  - 100,0% - 100,0% MSCI All Cntrs Ind 
 Afdekking Fund      Net(US$hdgeuro) 
 
 
De strategische beleggingsmix, realisatie en benchmarks voor de vastrentende portefeuille kunnen 
als volgt worden samengevat: 
  minimum norm maximum werkelijk benchmark 
               

 
European Bond Fund  30,8% 45,8% 60,8% 45,9% Merrill Lynch Europ. 
         Union Gov. Bond 
European Credit Fund  23,0% 30,0% 37,0% 30,3% Barclays Capital Euro 
         Corp. Bond Index 
MM Inflation Index Linked  5,0% 10,0% 15,0% 8,6% Barclays CapGov 
 Bond Top Fund       EMU HICP-linked 
         > 5 year  
Long Duration Overlay  1,8% 4,6% 9,2% 5,5% Customized LDO 
         Index 
Global High Yield Fund  2,6% 4,6% 6,6% 4,7% 70%BC US HY(€, 
         cst) + 30%BC HY 
         Eur (cst) 
Emerging Market Debt Fund 2,5% 5,0% 7,5% 5,0% JP Morgan EMBI 
         GD (hedged) 
           

   100,0% 100,0% 
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Rendement 
Het in het jaar behaalde rendement bedraagt 18,17% (2011: 8,32%). Het rendement exclusief de 
renteafdekking via de Long Duration Overlay kwam uit op 15,26% (voor kosten) en daarmee is een 
outperformance behaald van circa 1,61% op de benchmark. De winst ten opzichte van de 
benchmark wordt met name veroorzaakt door aandelen en vastrentende waarden. 
 
De behaalde rendementen, alsmede de vergelijking met de benchmark, kunnen als volgt worden 
weergegeven: 
 
Beleggingsvorm Resultaat Benchmark Verschil  
       

Aandelen 17,37% 15,47% 1,65% 
Indirect vastgoed 26,55% 27,01% -0,36% 
Grondstoffen 0,38% -1,39% 1,80% 
Emerging Market Debt Fund 20,70% 16,82% 3,87% 
European Credit Fund 15,02% 13,59% 1,43% 
European Bond Fund 10,98% 8,91% 2,06% 
MM Inflation Index Linked Bond 
 Top Fund 18,27% 18,32% -0,05% 
Global High Yield Fund 18,56% 17,06% 1,50% 
 
Totaal rendement voor kosten en LDO 15,26% 13,44% 1,61% 
Long Duration Overlay * 56,00%            
 
Totaal rendement na kosten 18,17% 
 
Ad * Het Long Duration Overlay (LDO) past in het strategische beleid om het renterisico af te 

dekken; een betrouwbare benchmark hiervoor is niet voorhanden. Het hierop behaalde 
resultaat betreft feitelijk de prijs voor het afdekken van het renterisico. 

Ontwikkelingen 2012 
Voor 2013 ziet het bestuur geen noodzaak tot het aanpassen van de strategische mix 
beleggingscategorieën. De beleggingscommissie zal net als in voorgaande jaren incidenteel gebruik 
maken van een externe  en onafhankelijke beleggingsdeskundige. De noodzaak van een update van 
de ALM-studie zal worden bezien zodra alle noodzakelijke werkzaamheden als gevolgen van de 
bijgestelde pensioenregeling zijn uitgevoerd.  
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Financiële paragraaf 

Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar 
 
 eigen technische dekkings 
 vermogen voorzieningen graad 
   € € % 

 
Stand per 31 december 2011  (87.077) 45.420.326 99,8% 
Resultaat boekjaar  4.274.518        
Stand per 31 december 2012  4.187.441 50.497.409 108,3%      
 
 
Het negatieve resultaat over het boekjaar wordt met name veroorzaakt door de daling van de 
marktrente, waardoor de verplichtingen fors zijn toegenomen. 
 
Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd: 
 
 2012 2011 2010 2009 2008  
 € € € € € 
           

Premieresultaat (18.716) 291.188 419.226 393.604 488.542 
Intrestresultaat 4.673.237 (3.195.507) 1.207.703 6.108.058 (9.530.390) 

Overige resultaten (380.003) 554.650 (867.685) (1.262.491) (77.353) 
           

   4.274.518 (2.349.669) 759.244 5.239.171 (9.119.201) 
           

 
De samenstelling van het resultaat voor 2011 is aangepast ten opzichte van het jaarverslag 2011, 
teneinde aan te sluiten op de presentatiewijziging zoals deze in het jaarverslag 2012 is opgenomen. 
De overige vergelijkende cijfers zijn niet op deze presentatiewijziging aangepast. 
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Kostendekkende premie 
Voor boekjaar 2012 is geen sprake van een positief resultaat op premie (het verschil tussen de 
ontvangen premie en de benodigde zuiver kostendekkende premie); een nadere toelichting hierop 
wordt gegeven in de actuariële paragraaf (pagina 37). Dit wordt met name veroorzaakt doordat de 
tijdelijke verhoging van de doorsneepremie van 22,5% naar 24,5% (als maatregel in het herstelplan) 
met ingang van 1 juli 2012 is komen te vervallen. De doorsneepremie is met ingang van 1 januari 
2013 wederom vastgesteld op het hogere percentage ad 24,5%. 
 
De zuivere kostendekkende premie kan als volgt worden weergegeven: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Kosten pensioenopbouw 1.744.787 1.567.837 
Pensioenuitvoeringskosten 193.384 231.944 
Solvabiliteitsopslag 244.270 230.472 
     

Kostendekkende premie 2.182.441 2.030.253      
 
Met ingang van boekjaar 2012 maakt het fonds gebruik van een gedempte kostendekkende premie. 
Deze wordt bepaald op basis van de gemiddelde RTS van de afgelopen 36 maanden. Tot en met 
boekjaar 2011 werd geen gebruik van een gedempte premie gemaakt; deze werd gelijk gesteld aan 
de zuivere kostendekkende premie. 
 
De samenstelling van de gedempte kostendekkende premie kan als volgt worden weergegeven: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Kosten pensioenopbouw 1.495.843 - 
Pensioenuitvoeringskosten 193.384 - 
Solvabiliteitsopslag 209.418 - 
     

Kostendekkende premie 1.898.645 -      
 
De feitelijke premie kan als volgt worden weergegeven: 
 
Feitelijke premie 1.905.202 2.166.845      
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Pensioenuitvoeringskosten 
De Pensioenfederatie heeft in november 2011 het rapport ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ 
gepubliceerd teneinde pensioenfondsen een leidraad te geven voor een hogere transparantie omtrent 
de beleggingen en de kosten die daarmee zijn gemoeid. Het betreft met name het inzicht in kosten 
vermogensbeheer, welke nu (gedeeltelijk) worden verrekend binnen de fondsen waarin wordt 
belegd. Bij de Aanbevelingen geldt ‘comply or explain’, waarbij de Pensioenfederatie de voortgang 
gaat monitoren. 
In aanvulling hierop heeft de Pensioenfederatie in maart 2012 een nadere uitwerking gepresenteerd 
van de Aanbevelingen. Hierin worden concrete handvatten aangereikt om te komen tot een 
consistente berekening van de totale kosten van vermogensbeheer. De uitwerking bevat definities 
van wat allemaal onder kosten moet worden verstaan. 
 
De aanbevelingen zijn als volgt: 
• Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in euro per deelnemer. Het aantal deelnemers is de 

som van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast kan het fonds er tevens 
voor kiezen om aanvullend de kosten als percentage van de premie te rapporteren; 

• Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in procenten van het gemiddeld belegd 
vermogen. Bekijk deze kosten ook in relatie tot: 
o de gekozen beleggingsmix en de bijbehorende benchmarkkosten; 
o het rendement over een langere termijn. 

• Rapporteer separaat (eventueel geschatte) transactiekosten in procenten van het gemiddeld 
belegd vermogen. 

 
De Pensioenfederatie heeft een implementatietraject voor ogen. Onderstaande tabel geeft de 
doelstelling van de Pensioenfederatie weer. Het percentage geeft op sectorniveau aan, over welk 
deel van het vermogen transparantie bereikt is. 100% betekent het totale vermogen van alle 
Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar; 50% betreft de helft van dit vermogen. 
 
Doelstelling transparantie per onderdeel, als percentage van het totaalvermogen van de Nederlandse 
pensioenfondsen: 
 
 boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar 
 2011 2012 2013 2014 
     

Pensioenbeheer 80% 90% 95% 100% 
Vermogensbeheer 65% 80% 90% 100% 
Transactiekosten 25% 50% nader te nader te 
     bepalen bepalen 
 
Het fonds voldoet reeds sinds een aantal jaren aan het geven van inzicht in de kosten 
pensioenbeheer per deelnemer (2012: € 261 per deelnemer, 2011: € 324 per deelnemer), alsmede de 
kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld belegd vermogen (2012: 0,37% van het 
gemiddeld belegd vermogen, 2011: 0,53% van het gemiddeld belegd vermogen). 
 
Voor een nadere uitwerking van de uitkomsten, alsmede een toelichting op de ontwikkeling wordt 
verwezen naar het hoofdstuk ‘Uitvoeringskosten’ (pagina 18). 
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Dekkingsgraad / solvabiliteitseisen 
De financiële positie van het pensioenfonds komt vooral tot uitdrukking in de dekkingsgraad. Dat is 
de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen. Deze geeft aan of het fonds steeds aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. De actuaris van het pensioenfonds berekent de dekkingsgraad als 
onderdeel van de jaarlijkse toets op het eigen vermogen van het pensioenfonds. Deze toets voldoet 
aan de regels die De Nederlandsche Bank, stelt.  
 
De dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van de jaarrekening) heeft zich de afgelopen jaren als volgt 
ontwikkeld: 
 
 2012 2011 2010 2009 2008 
           

Dekkingsgraad ultimo (%) 108,3 99,8 105,8 104,5 88,3 
           

 
Dit betreft de aanwezige dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële 
Toetsingskader Pensioenfondsen (gebaseerd op de actuele rentetermijn-structuur zoals gepubliceerd 
door DNB). 
 
Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 4.187.441. Het minimaal vereist eigen vermogen 
bedraagt € 2.171.397 (4,3% van de technische voorzieningen); het vereist eigen vermogen bedraagt 
€ 6.713.000 (13,3% van de technische voorzieningen). Per 31 december 2012 voldoet het fonds wel 
aan de norm van het minimaal vereist eigen vermogen, maar nog niet aan de norm van het vereist 
eigen vermogen. Derhalve is sprake van reservetekort. Door het bestuur van het fonds is reeds in 
november 2008 melding gedaan aan de toezichthouder DNB. Dientengevolge is een korte termijn- 
en een lange termijnherstelplan opgesteld. 

Herstelplan 
Het fonds maakt gebruik van de eenmalige mogelijkheid die de Minister heeft geboden om binnen 
5 jaar (in plaats van 3 jaar) het minimaal vereist eigen vermogen te bereiken. De herstelkracht is 
voldoende krachtig om na 5 jaar (op 31 december 2013) een dekkingsgraad te kunnen bereiken die 
ten minste gelijk is aan 104,3%. Gezien de dekkingsgraad op 31 december 2012 ad 108,3% kan 
worden gesteld dat het korte termijn herstelplan naar verwachting succesvol is doorlopen (op het 
moment dat sprake is van een drietal opeenvolgende kwartalen waarbij het aanwezige vermogen 
hoger is dan het minimaal vereist eigen vermogen; de verwachting is dat dit aan het eind van het 
tweede kwartaal 2012 het geval zal zijn). 
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Evaluatie herstelplan 
Begin 2012 is het herstelplan geëvalueerd. Volgens het herstelplan zou de dekkingsgraad ultimo 
2012 minimaal 103,9% dienen te bedragen (verwacht herstel). De dekkingsgraad ultimo boekjaar 
bedraagt 108,3%, waarmee het herstel tot het niveau van minimaal vereist eigen vermogen 
(104,3%) reeds eind 2012 is gerealiseerd. 
De verwachting is dan ook dat het herstel tot het niveau van vereist eigen vermogen op basis van 
het oorspronkelijke herstelplan nog altijd realistisch is, zonder dat aanvullende maatregelen 
benodigd zijn. 
 
De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad ten opzichte van de in het herstelplan verwachte 
ontwikkeling kan als volgt worden weergegeven: 
 
   herstelplan  
   verwacht werkelijk 
 
Ultimo 2011 101,0% 99,8% 
Premie  1,1% 0,0% 
Uitkeringen 0,0% 0,0% 
Toeslagen 0,0% 0,0% 
Wijziging RTS 0,0% -6,3% 
Overrendement 1,7% 16,4% 
Overige  0,1% -1,6%          
Ultimo 2012 103,9% 108,3          
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Actuariële paragraaf 

Actuariële analyse 
De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten kan als volgt worden weergegeven: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Premieresultaat 
Premiebijdragen 1.905.202 2.132.289 
Pensioenopbouw (1.744.787) (1.588.427) 
Herverzekeringspremies - (33.215) 
Pensioenuitvoeringskosten (193.384) (231.944) 
Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 14.253 12.485 
     
   (18.716) 291.188 
Intrestresultaat 
Beleggingsresultaten 8.444.578 3.517.652 
Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen (717.507) (514.777) 
Wijziging marktrente (3.053.834) (6.198.382) 
     
   4.673.237 (3.195.507) 
Overige resultaten 
Wijziging actuariële grondslagen (342.045) - 
Resultaat op waardeoverdrachten 1.790 20.454 
Technisch resultaat (39.748) 534.032 
Overige baten - 164 
     
   (380.003) 554.650 
 
     
Totaal saldo baten en lasten 4.274.518 (2.349.669)          
 
Het negatieve resultaat op premies wordt met name veroorzaakt door de verlaging van het 
percentage doorsneepremie van 24,5% naar 22,5% vanaf 1 juni 2012. Het percentage ad 24,5% 
betrof een tijdelijk verhoogd percentage als een van de in het herstelplan opgenomen maatregelen. 
Het percentage van de doorsneepremie is met ingang van 1 januari 2013 wederom vastgesteld op 
het verhoogde percentage ad 24,5%. 
 
De stijging van het resultaat wordt met name veroorzaakt door het behaalde beleggingsrendement. 
Dit ondanks de daling van de marktrente, waardoor de pensioenverplichtingen zijn toegenomen. 
Mede dank zij het positieve resultaat in het verslagjaar voldoet het fonds nog altijd aan het pad van 
het herstelplan; de verwachting is dan ook dat het huidige herstelplan nog altijd realistisch is en dat 
aanvullende maatregelen vooralsnog niet nodig zijn. 
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Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 
De vermogenspositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als reservetekort. Voor de 
berekening van het vereiste eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaard model. 

Oordeel van de externe actuaris over de financiële positie 
De financiële positie van het pensioenfonds is naar de mening van de actuaris niet voldoende, 
vanwege het reservetekort. Daarbij is bepalend de mate van waarschijnlijkheid dat het 
pensioenfonds zal kunnen voldoen aan de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, in 
aanmerking nemend het streven inzake toeslagen, zoals aan verzekerden meegedeeld en de in wet- 
en regelgeving opgenomen criteria. 
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Risicoparagraaf 

Risico en beheersing/beleid 
In 2011 heeft het bestuur een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd die mede is gebaseerd op 
voorschriften van de toezichthouder (DNB) zoals vastgelegd in FIRM. FIRM is een geïntegreerde 
methode voor de analyse van risico’s en de beheersing daarvan. De uitkomsten van de analyse 
vormen mede de basis voor het beleid van het fonds. Het beleid is verwoord in de ABTN van het 
fonds.  
 
Als onderdeel van zijn beleid heeft het bestuur grenzen (risk apetite) gedefinieerd aan de door hem 
te lopen risico’s. Deze grenzen en de situatie per 31 december zijn onderstaand weergegeven. Een 
uitgebreidere toelichting op de risico’s en feitelijke omstandigheden per 31 december is opgenomen 
in de toelichting op de jaarrekening. 
 
Voor onderstaande toelichting is gekozen voor een aansluiting met de risico’s, zoals zijn 
gedefinieerd in de wortelformule ter bepaling van het vereist eigen vermogen. 
 
S1 Renterisico 
De risicogrens is gesteld op een renteafdekking van 50%. Ultimo boekjaar 2012 was ruim 50% van 
het renterisico afgedekt door middel van het aanhouden van participaties in het AEGON Long 
Duration Overlay circa 5,5% (norm 4,6%) van de totale portefeuille. Ultimo boekjaar 2011 was 
sprake van een afdekking van ruim 50% van het renterisico (6,5% van de portefeuille, norm 4,6%). 
In 2013 wordt de afdekking van het renterisico  ongewijzigd gelaten.  
 
S2 Risico zakelijke waarden 
De risicogrens is gesteld op de in het beleggingsbeleid opgenomen strategische beleggingsmix en 
gedefinieerde bandbreedtes. De aangehouden beleggingsportefeuille ultimo boekjaar 2012 valt 
volledig binnen de gestelde bandbreedtes (ultimo boekjaar 2011: idem). 
 
S3 Valutarisico 
Het valutarisico voor beleggingen in vastrentende waarden en beleggingen in grondstoffen wordt 
voor 100% afgedekt. Het valutarisico voor beleggingen in zakelijke waarden in Amerikaanse 
dollars, Japanse Yen en Engelse ponden wordt volledig afgedekt. Het valutarisico voor beleggingen 
in vastgoedfondsen wordt slechts gedeeltelijk afdekt. 
De afdekking van het valutarisico ultimo boekjaar 2012 vindt plaats op basis van het hetgeen 
hiervoor is beschreven (ultimo boekjaar 2011: idem). 
 
S4 Grondstoffenrisico 
De risicogrens is gesteld op de in het beleggingsbeleid opgenomen strategische beleggingsmix en 
gedefinieerde bandbreedtes. De aangehouden beleggingsportefeuille ultimo boekjaar 2012 valt 
volledig binnen de gestelde bandbreedtes (ultimo boekjaar 2011: idem). 
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S5 Kredietrisico 
Als risicogrens is vastgesteld dat tegenpartijen in vastrentende waarden, derivaten en cash minimaal 
een credit rating BBB te hebben. De creditrating van de vermogensbeheerder (AEGON) is AA-, dit 
geeft aan dat er een zeer kleine kans bestaat dat Aegon zijn verplichtingen niet kan nakomen  
 
S6 Verzekeringstechnisch risico 
De risicogrens is gesteld op het minimaliseren van het langlevenrisico door toepassing van actuele 
informatie over overlevingskansen en het beperken van risico’s uit hoofde van kortleven en 
arbeidsongeschiktheid. Ultimo boekjaar 2012 worden de verplichtingen gewaardeerd op basis van 
de meest recente AG-Prognosetafels (2012-2062), inclusief een toegepaste ervaringssterfte welke is 
gebaseerd op het verbond van verzekeraars (ES-P2), alsmede de ultimo boekjaar door DNB 
gepubliceerde (gecorrigeerde) rentetermijnstructuur (3-maandsgemiddelde).  
De risico’s uit hoofde van kortleven en arbeidsongeschiktheid zijn met ingang van 1 januari 2012  
ondergebracht in een nieuwe herverzekeringsovereenkomst met Centraal Beheer Achmea. In deze 
overeenkomst vindt de deling in het technisch resultaat niet langer plaats op basis van het systeem 
van stoploss, zoals gecontacteerd was tot 2012. Het fonds deelt voor 50% in het gecumuleerd 
positieve technisch resultaat aan het eind van de winstdelingsperiode. Indien dit resultaat negatief 
is, komt dit voor rekening van de herverzekeraar. 
 
S7 Liquiditeitsrisico 
Als uitgangspunt geldt dat het fonds er in beginsel naar streeft (nagenoeg) geen liquiditeitsrisico te 
lopen. Aangezien de uitkeringsstroom van het fonds (nagenoeg) volledig bekend is, wordt het 
liquiditeitsrisico als (zeer) beperkt beschouwd. 
 
S8 Concentratierisico 
Als uitgangspunt geldt dat het fonds er in beginsel naar streeft (nagenoeg) geen concentratierisico te 
lopen. Gezien de aanzienlijke diversificatie in de beleggingsportefeuille van het fonds, wordt het 
concentratierisico als (zeer) beperkt beschouwd. 
 
S9 Operationeel risico 
Als uitgangspunt geldt dat het fonds er in beginsel naar streeft (nagenoeg) geen operationeel risico 
te lopen. Dit betreft het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende 
procesinrichting dan wel procesuitvoering. Dit risico wordt onder meer ondervangen door enerzijds 
contracten en Service Level Agreements (SLA) met externe partijen af te sluiten, waarin afspraken 
zijn omgenomen omtrent de te verlenen diensten en de gevolgen voor het niet nakomen daarvan en 
anderzijds door goede afspraken met de werkgever te maken omtrent de te voeren 
salarisadministratie en ondersteuning van het bestuur. Het operationeel risico wordt dan ook als 
beperkt beschouwd. 

Scenario en crisisplanning 
Het fonds heeft in het voorjaar van 2012 een crisisplan goedgekeurd. In dit plan zijn de te nemen 
stappen en maatregelen weergegeven in specifieke (negatieve) scenario’s. Het plan vormt hiermee 
een handleiding voor het bestuur voor de wijze waarop zij zal handelen. De belangrijkste elementen 
uit het crisisplan zijn: 
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• Het bestuur heeft besloten dat de maandelijks gemonitorde dekkingsgraad de variabele is 
waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van een (dreigende) financiële crisis. De 
dekkingsgraad is namelijk bepalend voor de vaststelling van het (minimum) vereist eigen 
vermogen en voor de hoogte van de toeslagen. Het bestuur heeft er niet voor gekozen om te 
werken met meerdere kritische dekkingsgraden. Dat komt de uitlegbaarheid van wat een 
financiële crisissituatie is en welke maatregelen daarbij horen, niet ten goede.  

• Van een dreigende financiële crisis is sprake als: 
- de dekkingsgraad met 20%-punt verslechtert in een periode van een half jaar, waarbij het 

uitgangsniveau ligt tussen 125 en 135; 
- de dekkingsgraad verslechtert met 15%-punt in een periode van drie maanden, waarbij het 

uitgangsniveau 125 of lager is; 
• Van een financiële crisis is sprake als: 

- De dekkingsgraad verslechtert met 10%-punt in een periode van drie maanden, waarbij het 
uitgangsniveau 110 is of lager; 

- De dekkingsgraad gedurende een periode van drie maanden een waarde heeft van 95 of 
lager 

• Het bestuur hecht veel belang aan een tijdige communicatie met de deelnemers over het 
financiële wel en – in dit geval – wee van het pensioenfonds. Een snelle verslechtering van de 
dekkingsgraad is daartoe een niet te veronachtzamen signaal. Daarmee kan tijdig worden 
nagedacht over het treffen van maatregelen en kunnen tijdig alle betrokkenen geïnformeerd 
worden over een mogelijk optredende financiële crisissituatie. 

• Het bestuur beschouwt een dekkingsgraad van 95 gedurende ten minste drie maanden als een 
kritische waarde waarmee het wegwerken van het dekkingstekort niet meer mogelijk is zonder 
te korten op de pensioenaanspraken en -rechten binnen de wettelijke termijnen. Daarbij is 
meegewogen dat de huidige CDC regeling impliceert dat het premie-instrument niet kan worden 
ingezet.  Door het vaststellen van het niveau van de dekkingsgraad van 95 waarbij het bestuur 
acht dat zij er zonder korten niet meer uitkomt binnen de wettelijke termijn, wordt het tevens 
voor een deelnemer duidelijk welke risico’s hij loopt ten aanzien van zijn pensioenaanspraken 
en pensioenrechten. 

• De hier door het bestuur vastgestelde criteria ter vaststelling van een financiële crisissituatie 
zullen jaarlijks op actualiteit worden bezien en zo nodig na verloop van tijd worden aangepast. 

 
Beleggingsrisico’s 
In 2012 is het beleggingsbeleid licht bijgesteld, waarbij rekening is gehouden met het risico van 
bedrijfsobligaties en obligaties in opkomende markten. Die categorieën zijn iets teruggebracht, ten 
gunste van inflatiegerelateerde obligaties en Europese staatsobligaties. Dit  heeft er echter weer toe 
geleid dat het aandeel Italiaanse obligaties in de totale portefeuille is toegenomen. Zo heeft het 
bestuur met het onderkennen van het ene risico weer de deur opengezet voor een ander risico. Dat is 
tekenend voor de onzekerheid die zich over vele categorieën tegelijk uitstrekt. Toch meent het 
bestuur dat het beter is de waargenomen risico’s actief te adresseren dan om zich schouderophalend 
te beperken tot de conclusie dat risico een veelkoppig monster is dat niet te bestrijden valt.  

Actuariële risico’s 
In 2012 zijn nieuwe overlevingskansen gepubliceerd (AG Prognosetafel 2012-2062). Het bestuur 
heeft de huidige grondslagen voor de voorziening pensioenverplichtingen, inclusief de invloed van 
fondsspecifieke eigenschappen, hiermee geëvalueerd. 
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De informatie bevestigt de in 2010 en 2011 geconstateerde toename van de levensverwachting. De 
pensioenverplichtingen van het fonds worden met ingang van 31 december 2012 gewaardeerd op 
basis van deze meest recente levensverwachtingen. Door toepassing van de meest actuele 
informatie over overlevingskansen worden de kosten van het langlevenrisico voor het fonds voor 
dit moment adequaat in beeld gebracht.  

Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode 
Hiervoor zijn de risico’s voor het fonds weergegeven welke direct van invloed zijn op de hoogte 
van het vereist eigen vermogen. Vanuit FIRM, het risicomodel van DNB, is sprake van een aantal 
aanvullende risico’s welke eveneens door het bestuur van belang worden geacht.  
 
In het hierna volgende overzicht zijn op basis van de risicoclassificatie van DNB de netto risico's in 
beeld gebracht. In kolom 1 is een globale inschatting gegeven over hoe het bestuur de risico's in het 
voorjaar van 2011 beoordeelt, globaal gebaseerd op de tekst van het jaarverslag 2010.  
In kolom 2 staan de resultaten van de netto risico's volgens een niet gewogen optelling van de 
risico's van de risicosjabloon volgens de inschatting van de leden van het bestuur. 
In kolom 3 staan de netto risico's volgens een gewogen optelling van de risico's van de sjabloon. De 
wegingsfactoren zijn 'bottom-up' door het bestuur zelf vastgesteld.  
 
De conclusies van deze analyse zijn uitgewerkt in een handreiking risicomanagement waarmee het 
bestuur beter 'in control' kan blijven bij zijn uitvoeringstaken van de pensioenregeling. Die 
handreiking is vastgelegd in het rapport Risicomanagement SPC van 27 februari 2012 en 
toegevoegd aan de Abtn. 
 

(1) (2) (3)
#   risicocategorie Vlgns jaarverslag 2010 Conclusie (nominaal) Conclusie (gewogen)

1   Matching / renterisico (S1) Aanzienlijk Aanzienlijk Hoog
2   Marktrisico (S2, S3, S4, S7, S8) Hoog Hoog Hoog
3   Kredietrisico (S5) Aanzienlijk Beperkt Aanzienlijk
4   Verzekeringstechnisch risico (S6) Beperkt Laag Laag
5   Omgevingsrisico (overig) Aanzienlijk Aanzienlijk Hoog
6   Operationeel risico (S9) Aanzienlijk Hoog Aanzienlijk
7   Uitbestedingsrisico (S9) Aanzienlijk Beperkt Laag
8   IT-risico (overig) Laag Laag Laag
9   Integriteitsrisico (overig) Laag Hoog Aanzienlijk
10   Juridisch risico (overig) Beperkt Aanzienlijk Beperkt  
 
Bij de hierboven weergegeven risicocategorieën is een aansluiting gezocht met de risico’s welke ten 
behoeve van de bepaling van het vereist eigen vermogen zijn gedefinieerd. Ten aanzien van de 
overige risico’s dient het volgende nog te worden gemeld: 
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Omgevingsrisico 
Dit betreft het risico op van buiten de instelling of groep komende veranderingen op het gebied van 
concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat. Facetten hiervan 
zijn: 
- Afhankelijkheid: 

Het bestuur is sterk afhankelijk van Aegon, zijnde de belegger van de pensioenregeling en van 
CBA als administrateur. Gevolgen in de markt van de huidige pensioencrisis zijn moeilijk door 
het bestuur in eigen hand te houden. Hiervan is de creditrating die een verzekeraar heeft, en de 
daarmee gepaard gaande eisen van DNB, een belangrijk voorbeeld. Daarnaast is het ook 
mogelijk dat de werkgever van de pensioenregeling meer invloed wenst uit te oefenen. Ook 
voor deze partij is het van groot belang dat er voldoende communicatie en overleg plaatsvindt. 
En steeds duidelijk wordt gemaakt waar de verantwoordelijkheden liggen. 

- Reputatie: 
De huidige crisis en berichtgeving over pensioenfondsen / verzekeraars kan negatieve gevolgen 
hebben voor het vertrouwen dat de deelnemers hebben ten aanzien van hun 
pensioenverzekeraar. Het is verstandig deelnemers hierover tijdig en zorgvuldig te informeren. 
Ook het fonds ontkomt er niet aan dat het omgevingsrisico toeneemt. 

 
IT-risico 
Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of 
onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. Bij dit risico moet voornamelijk worden 
gedacht aan: 
- Het niet of onvoldoende toegesneden zijn van IT-strategie en IT-beleid op de bedrijfsprocessen 

en bestaande informatie en dataverwerking, alsook het risico van niet of teveel toegankelijk zijn 
van informatie voor diverse gebruikers;  

- Daarnaast kan het van belang zijn dat tijdig wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de 
business of technische innovaties. Voorbeeld is de tijdige toegang tot bestanden in het kader van 
´Mijn Pensioenoverzicht´; 

- Daarnaast betreft IT-risico het risico dat de continuïteit van het proces in gevaar komt als 
gevolg van het niet beschikbaar zijn van de IT-infrastructuur. Voor de uitvoering door het 
pensioenfondsbestuur is dit risico klein. Dit is in het bijzonder van belang voor de uitvoering 
door de verzekeraars en bij grotere zelfadministrerende fondsen. Toch mag niet steeds maar 
vanzelfsprekend ervan worden uitgegaan dat de IT-risico´s ook bij grotere verzekeraar zeer 
klein is. 

 
Integriteitsrisico 
Het risico dat de integriteit van de instelling (dan wel het financiële stelsel bij de grotere 
instellingen die systeemrisico´s kunnen veroorzaken) wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, 
onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel de leiding in het kader van wet- 
en regelgeving en maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen.  
 
De belangrijkste elementen van dit risico zijn: benadeling van derden, handelen met 
voorwetenschap, witwassen, terrorismefinanciering en onoorbaar handelen. Ook is het zaak dat het 
bestuur goed op de hoogte is van voor het bestuur aanvaardbaar geachte beleggingsprincipes van 
AIM, waaronder het stemgedrag bij ondernemingen waar AIM posities heeft. 
Gezien de eisen die worden gesteld aan pensioenfondsbestuurders mag er wel van worden 
uitgegaan dat dit risico klein is. 
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Een lastig aspect van het integriteitrisico is het reputatierisico. In toenemende mate kan reputatie in 
een zeer korte tijd ter discussie komen, als de ´buitenwacht´ conclusies trekt uit (gepercipieerde) 
gedragingen van bestuurders die een inbreuk (lijken te) zijn op verstandige en transparante 
fondsbesturing. 
 
Juridisch risico 
Het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving, het mogelijk 
bedreigd worden van rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen 
niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn. Onderdelen van dit risico betreffen: 
- Wet- en regelgeving: 

Het risico dat de werkwijze van de instelling (waaronder processen, producten, fiscale 
constructies) wordt beïnvloed dan wel niet meer houdbaar is als gevolg van veranderingen in de 
wet- en regelgeving (Europees, (inter)nationaal toezicht). Het bestuur heeft voldoende externen 
die erop toezien dat de wet- en regelgeving wordt nagekomen, dus er is sprake van een laag 
risico. 

- Naleving: 
Het risico als gevolg van het niet voldoen van het beleid en/of de bedrijfsvoering van de 
instelling aan wet- en regelgeving, evenals het eigen voorgeschreven beleidskader, processen en 
procedures van de instelling.  
Ook dit risico is niet groot, maar kan nog kleiner worden door systematisch bestuurlijk te werk 
te gaan aan de hand van een zogenoemd structuurkader, waarin alle formele documenten die 
van doen hebben met de besturing van het pensioenfonds systematisch en samenhangend staan 
samengevat.  

- Aansprakelijkheid: 
Het risico dat de instelling door een rechter aansprakelijk wordt gesteld voor de (materiële of 
immateriële) schade van derden, onder andere als gevolg van het niet nakomen (dan wel niet in    
rechte houdbaar zijn) van contractvoorwaarden. Hierbij speelt of een fondsbestuur een 
aansprakelijkheidsverzekering heeft. Indien dit het geval is, zoals bij SPC, kan dit risico 
gereduceerd worden. Hierbij is wel relevant wat de dekkingsvoorwaarden zijn van de polis. 

- Afdwingbaarheid contracten: 
Het risico dat verplichting van derden tegenover de instelling, of van de instelling tegenover 
derden, voortvloeiend uit contracten, niet of onvoldoende kunnen worden afgedwongen. 
Aangezien het merendeel van de overeenkomsten door externe adviseurs wordt beoordeeld mag 
ervan worden uitgegaan dat dit risico gering is. 
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Toekomstparagraaf 
 
Maatschappelijke actualiteit en pensioenregeling 
Er zijn veel actuele ontwikkelingen die voor het pensioenfonds van belang zijn. In april 2012 koos 
het demissionaire kabinet in het kader van de bezuinigingen voor langer doorwerken, waarbij sterk 
is afgeweken van het eerder gesloten pensioenakkoord. De Tweede Kamer is vervolgens akkoord 
gegaan met deze voorstellen om de AOW-leeftijd al vanaf 2013 gaandeweg te verhogen. De AOW-
leeftijd stijgt eerst met een maand per jaar, vanaf 2015 met twee maanden per jaar en vanaf 2019 
met drie maanden per jaar. Uiterlijk in 2024 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar. Na 2024 wordt de 
AOW aan de levensverwachting gekoppeld. Bij het regeerakkoord uit oktober 2012 is afgesproken 
de AOW-leeftijd nog sneller te verhogen, waarbij de koppeling tussen AOW en de 
levensverwachting al in 2021 een feit is. Er komt een overgangsmaatregel voor mensen die weinig 
mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. De voorstellen moeten nog worden omgezet 
in wetgeving. Pas als dat gebeurd is, kunnen wij de gevolgen voor het pensioen onderzoeken. 
 
Een pensioenfonds moet een consistent beleid te voeren rondom de financiering van toeslagen, de 
ambitie en de communicatie. Consistentie kan aangetoond worden door het uitvoeren van een 
consistentietoets als onderdeel van een continuïteitsanalyse. De laatste continuïteitsanalyse stamt uit 
2009, maar het bestuur heeft in het kader van de adempauze in 2012 een hernieuwde analyse 
opgeschort. De nieuwe CDC regeling geeft het bestuur meer inzicht in de sturingsmiddelen, 
waardoor het toeslagenbeleid een krachtiger sturingsmiddel is dan voorheen. Daarnaast is volgens 
universitaire deskundigen momenteel  nauwelijks een systematische afweging te maken (zoals via 
ALM studies) anders dan een doordachte spreiding in de beleggingsportfolio.  
 
Met ingang van 2013 is het pensioencontract aangepast. De renteafdekking zal in de loop van 2013 
wordt getoetst aan de nieuwe UFR-rente waarmee sinds eind 2012 gerekend wordt. Bovendien 
loopt in 2013 de vijfjaarsperiode van het herstelplan af. Dat zijn alles bijeen genomen voldoende 
redenen om nu wel tot een nieuwe continuïteitsanalyse over te gaan.  
 
Aanbevelingen visitatiecommissie 
Het bestuur neemt de aanbevelingen ter harte. In de loop van 2013 zal een aantal ervan worden 
geïmplementeerd. Enkele aanbevelingen zijn al verwerkt, zoals het geven van inzicht in de 
transactiekosten binnen de beleggingsportefeuille. 
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Bestuursmodellen voor pensioenfondsen 
In de loop van 2013 zal het aantal wettelijk toegestane bestuursmodellen voor pensioenfondsen 
worden verruimd, op basis van de wet versterking bestuur pensioenfondsen. Doelgroep zijn vooral 
de bedrijfstakpensioenfondsen. Een kernpunt is dat met deze verruiming de professionalisering (in 
casu, de deskundigheid en geschiktheid van bestuurders) zal worden gestimuleerd. 
Het bestuur wacht af hoe een en ander zal worden geregeld, waarbij wordt opgemerkt dat de 
huidige samenstelling van het bestuur volgens de visitatiecommissie en volgens het bestuur zelf 
geen knelpunt is voor een adequate besturing van het pensioenfonds.  
 
 
’s-Gravenhage, 18 juni 2013 
 
Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
Het Bestuur 
 
 
 
 
Rob Bakker Reinout van der Heijden 
Voorzitter Secretaris 
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Balans per 31 december 2012 
(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten) 

 
A c t i v a  
 
 2012  2011 
         

 Toelichting € € € € 

 

Beleggingen voor risico fonds 
Aandelen  6 11.447.160  9.489.112 
Vastgoed  6 4.547.744  3.980.165 
Vastrentende waarden 6 36.267.968  29.638.800 
Overige beleggingen 6 2.437.474  2.228.612 
Liquide middelen 6 29.246  22.577         
     54.729.592  45.359.266 
 
Beleggingen voor risico deelnemers 
Beleggingen voor risico deelnemers 7  431.992  373.712 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Lopende intrest liquide middelen  206  429 
Rekening-courant Consumentenbond 8 -  - 
Overige vorderingen en 
overlopende activa 9 35.066  51.767 
Overige activa 10 56.691  60.374         
     91.963  112.570 
 
 
 
 
          
    55.253.547  45.845.548          
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P a s s i v a  
 
 2012  2011 
         

 Toelichting € € € € 

Vermogen 
Algemene reserve 11 3.338.213  (888.373) 
Reserve technisch resultaat 12 849.228  801.296         
   4.187.441  (87.077) 
 
Technisch voorzieningen 
Voorziening pensioenverplichtingen 
 voor risico fonds 13  50.497.409  45.420.326 
Voorziening voor risico deelnemers 14  431.992  373.712 
 
Kortlopende schulden 
Overige schulden en 
 overlopende passiva 15  136.705  138.587 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
    55.253.547  45.845.548          
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Staat van baten en lasten over 2012 
 

 
 2012  2011 
         

 Toelichting € € € € 

Baten 
Premiebijdragen (van werkgever 
 en werknemers 18  1.905.202  2.132.289 
Premiebijdragen voor risico deelnemers 19  52.047  34.556 
Beleggingsresultaten voor 
 risico fonds 20  8.444.578  3.517.652 
Beleggingsresultaten voor 
 risisco deelnemers 21  33.284  48.499 
Overige baten 22  -  164           
Totaal baten   10.435.111  5.733.160 
 
 
Lasten 
Mutatie voorziening pensioen- 
 verplichtingen voor risico fonds  
 - pensioenopbouw 23 1.744.787  1.588.427 
 - toeslagverlening 24 -  - 
 - rentetoevoeging 25 717.507  514.777 
 - wijziging marktrente 26 3.053.834  6.198.382 
 - onttrekking voor uitkeringen 27 (712.627)  (624.233) 
 - wijziging door overdracht rechten 28 (93.958)  (394.484) 
 - onttrekking voor pensioen- 
 uitvoeringskosten 29 (14.253)  (12.485) 
- wijziging actuariële grondslagen 30 342.045  - 
- overige mutaties 31 39.748  (534.032)        
    5.077.083  6.736.352 
Mutatie voorziening voor risico 
 deelnemers 32  58.280  64.534 
Pensioenuitkeringen 33  739.678  642.754 
Premies herverzekering 34  -  33.215 
Pensioenuitvoeringskosten 35  193.384  231.944 
Saldo overdracht van rechten 38  92.168  374.030          
Totaal lasten  6.160.593  8.082.829  
         
Resultaat  4.274.518  (2.349.669)          
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Samenvatting van de actuariële analyse 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Premieresultaat (18.716) 272.666 
Intrestresultaat 4.673.237 (3.151.015) 
Overige resultaten (380.003) 528.680      
   4.274.518 (2.349.669)      
 

Bestemming van het saldo van baten en lasten 
 
Algemene reserve 4.226.586 (3.002.554) 
Reserve technisch resultaat 47.932 652.885      
   4.274.518 (2.349.669)      
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Kasstroomoverzicht over 2012 
 

 
 2012  2011 
         

  € € € € 

Kasstromen uit pensioenactiviteiten 
Bijdragen van werkgevers en werknemers 1.943.168  2.239.886 
Van herverzekeraar ontvangen uitkeringen -  - 
Ontvangsten wegens overgenomen 
 verplichtingen 5.356  10.818 
Betaalde premies herverzekering 311  (33.553) 
Uitgaven wegens overgedragen 
 verplichtingen (120.785)  (408.382) 
Uitgekeerde pensioenen (712.627)  (624.233) 
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten (215.577)  (236.426)        
    899.846  948.110 
 
Kasstromen uit beleggingsactiviteiten 
Directe beleggingsopbrengsten 3.773.647  3.838.391 
Verkopen en aflossingen van beleggingen 8.778.373  22.401.560 
Aankoop beleggingen (13.445.595)  (27.230.660) 
Kosten van vermogensbeheer (3.456)  (3.386)        
    (897.031)  (994.095)          
Toename / afname liquide middelen  2.815  (45.985) 
 
Saldo primo boekjaar  83.135  129.120          
 
Saldo ultimo boekjaar  85.950  83.135          
 
 
Het saldo liquide middelen ultimo boekjaar bestaat uit: 
 
Liquide middelen voor risico fonds  1.675  22.315 
Liquide middelen voor risico deelnemers  13  184 
Deposito’s  27.571  262 
Liquide middelen (betaalrekeningen)  56.691  60.374          
 
Saldo ultimo boekjaar  85.950  83.135          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012 

1 Inleiding 
Het doel van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond is het nu en in de toekomst verstrekken 
van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden. Ook 
verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Het fonds geeft invulling aan de 
uitvoering van de pensioenregeling van de Consumentenbond. 
De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een collectieve ‘toegezegde bijdrage’ regeling. De 
werkgever stelt jaarlijks een vaste premie ter beschikking. Deze premie wordt aangewend voor de 
aanspraken op basis van het pensioenreglement, de voor de uitvoering noodzakelijke 
uitvoeringskosten en de aan te houden buffers. Alle actuariële- en beleggingsrisico’s zijn voor 
rekening van de verzekerden van het fonds. Door betaling van genoemde premie voldoet de 
werkgever aan al haar verplichtingen. De werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een 
tekort van het fonds. Evenmin kan de werkgever aanspraak maken op enig overschot van het fonds. 
Wanneer het fonds financieel ernstig tekort komt is het mogelijk dat de jaarlijks opbouw en / of de 
aanspraken (tijdelijk) worden verlaagd.  

2 Herverzekeringsbeleid 
Het fonds heeft het nabestaanden- en wezenpensioen op risicobasis herverzekerd bij een externe, 
onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Daarnaast is eveneens het 
arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico herverzekerd (op risicobasis). De herverzekerings-
overeenkomst expireerde in 2012. Met de herverzekeraar is daarna een resultatendeling 
overeengekomen. 

3 Overeenstemmingsverklaring 
De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving. 
 
Het bestuur heeft op 18 juni 2013 de jaarrekening opgemaakt. 

4 Presentatiewijziging 
Met ingang van boekjaar 2012 worden de beleggingen en de verplichtingen inzake de individuele 
spaarrekeningen separaat op de balans weergegeven. Deze spaarrekeningen worden voor rekening 
en risico van de betreffende deelnemers aangehouden en dienen derhalve als zodanig (separaat) te 
worden gepresenteerd. 
 
Deze presentatiewijziging heeft geen gevolgen voor het resultaat over 2011 of voor de hoogte van 
het eigen vermogen ultimo 2011. 
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5 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling  

Algemeen 
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders is aangegeven. 
 
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Overige activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

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. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de 
herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige 
perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige 
perioden. 

Opname van een actief of een verplichting 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en 
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
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Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als 
gevolg hiervan kan sprake zijn van een post “nog af te wikkelen transacties”. Deze post kan zowel 
een actief als een passief zijn. 

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

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen 
van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, 
worden als beleggingsopbrengsten in de rekening 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. 

Beleggingen 
 
Algemeen 
In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op actuele waarde. 
Participaties in beleggingsinstellingen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen 
worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort beleggingen. 
 
De genoemde waarderingsgrondslagen voor beleggingen zijn zowel van toepassing op de 
beleggingen voor risico pensioenfonds als op beleggingen voor risico deelnemers. 
 
Vastgoedbeleggingen 
Beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum 
geldende beurskoers. 
 
Aandelen 
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 
gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers. 
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Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen 
zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoersen.  
 
Indien vastrentende waarden of participaties in beleggingsinstellingen niet-beursgenoteerd zijn, 
vindt waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekomstige nettokasstromen (rente en 
aflossingen) die uit de beleggingen zullen voortvloeien, contant gemaakt tegen de geldende 
marktrente en rekening houdend met het risicoprofiel (kredietrisico; oninbaarheid) en de looptijd. 
 
Indien geen betrouwbare schatting van de actuele waarde van de obligaties is te maken worden 
aandelen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.  
 
Overige beleggingen 
Hieronder zijn opgenomen de beleggingen in Commodities, welke zijn gewaardeerd tegen de per 
balansdatum geldende beurskoers. 
 
Derivaten 
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er 
niet is, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare 
waarderingsmodellen. 
 
Securities lending / collateral management 
In het fonds wordt indirect gebruik gemaakt van securities lending en collateral management met 
als doel een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleggingsbeleid mogelijk te maken. 
De fondsen waarin het pensioenfonds belegt kennen een zogeheten pooling structuur. Dit betekent 
dat klanten participeren in een topfonds. Deze topfondsen beleggen via de fondsstructuur in een 
basisfonds. Dit basisfonds bevat de daadwerkelijke beleggingen die kunnen worden uitgeleend. De 
opbrengsten (en eventuele verliezen) van Securities Lending komen tot uitdrukking in het 
rendement van het basisfonds. Omdat meerdere topfondsen kunnen beleggen in een basisfonds is 
het niet mogelijk om deze rendementen direct toe te rekenen aan de topfondsen. 
Eventuele posities uit hoofde van securities lending komen dan ook niet zelfstandig tot uidrukking 
op de balans of in de resultatenrekening van het fonds; deze vormen onderdeel van de 
participatiewaarde van de betreffende beleggingen. 

Herverzekeringen 
Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering 
betrekking heeft.  
Vorderingen uit hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden 
verantwoord op het moment van toekenning door de herverzekeraar. 

Vorderingen en overlopende activa 
Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. 
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Technische voorzieningen 
 
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 
De voorziening pensioenverplichtingen is het totaal van: 
• de voorziening pensioenverzekeringen; 
• de voorziening pensioenspaarverzekeringen (collectief); 
• de voorziening premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). 
De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van 
toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale 
aanspraken en de onvoorwaardelijke toeslagverlening. De contante waarde wordt bepaald met 
gebruikmaking van de rentetermijnstructuur. 
 
Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de 
balansdatum geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven 
aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenaanspraken 
worden geïndexeerd. Alle per balansdatum bestaande besluiten tot toeslagverlening (ook voor 
besluiten tot toeslagverlening na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de 
berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 
 
De voorziening pensioenspaarverzekeringen is de som van de beschikbare collectieve 
premiestortingen en bijgeschreven rente ultimo boekjaar. Het betreft hier de saldi op de individuele 
(pensioenspaar)rekeningen van de deelnemers. 
 
De voorziening premievrijstelling is de som van: 
• de actuarieel bepaalde contante waarde van de premies waarvoor vrijstelling van betaling 

wegens arbeidsongeschiktheid is verleend en 
• de over de voorafgaande 12 maanden in rekening gebrachte, tot aan het eind van die periode 

met 4% opgerente premieopslagen. 
 
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder 
acceptabele grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in 
overlevingskansen. 
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De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en 
veronderstellingen per 31 december 2012: 
• Rekenrente: gebaseerd op de gecorrigeerde rentetermijnstructuur van de actuele nominale 

marktrente, zoals gepubliceerd door DNB (3-maands gemiddelde), inclusief UFR (Ultimate 
Forward Rate); 

• Overlevingstafels: prognosetafels 2012-2062, startkolom 2013 (zoals gepubliceerd door het 
AG), inclusief ervaringssterfte. De toegepaste ervaringssterfte is gebaseerd op het Verbond 
van Verzekeraars (ES-P2 man/vrouw). Ultimo 2011 werd rekening gehouden met de 
prognosetafels 2010-2060, startkolom 2012 (zoals gepubliceerd door het AG), inclusief de 
genoemde ervaringssterfte; 

• Kostenopslag ter grootte van 2,0% (ultimo 2011: 2,0%) van de voorziening voor 
pensioenverplichtingen in verband toekomstige administratie- en excassokosten. 
 

Voorziening voor risico deelnemers 
Dit betreft de individuele pensioenspaarrekeningen waarvoor deelnemers op vrijwillige basis 
stortingen kunnen verrichten. Deze stortingen worden belegd conform de beleggingsportefeuille 
van het pensioenfonds; rendementsbijschrijving vindt jaarlijks plaats op basis van het op de gehele 
portefeuille behaalde rendement. Indien sprake is van een negatief jaarrendement, zal dit op het 
beschikbare spaarsaldo van de deelnemer in mindering worden gebracht. 
Bij het bereiken van de pensioendatum kunnen deze middelen worden aangewend voor de inkoop 
van pensioenrechten. In tegenstelling tot de collectieve pensioenspaarrekeningen is het mogelijk om 
met deze individuele spaarrekeningen een inkoop bij een andere pensioenuitvoerder te doen. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Dit houdt in dat alle ontvangsten 
en uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen 
uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten. 
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6 Beleggingen voor risico fonds 
 2012 2011 
     

 € € 

Aandelen 
 
Het verloop van deze post is als volgt: 
 
Stand primo boekjaar 9.567.293 9.810.256 
Aankopen 2.030.000 11.992.946 
Verkopen  (1.751.809) (11.551.946)      
   9.845.484 10.251.256 
Herwaardering 1.692.077 (683.963)      
Stand ultimo boekjaar – totale portefeuille 11.537.561 9.567.293 
Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen (90.401) (78.181)      
Stand ultimo boekjaar – portefeuille voor risico pensioenfonds 11.447.160 9.489.112      
 
De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 
 
MM World Equity Afdekking Top Fund 11.447.160 9.489.112      
 
Deze aandelen zijn niet-beursgenoteerd. 
 
Vastgoed 
 
Het verloop van deze post is als volgt: 
 
Stand primo boekjaar 4.012.958 3.691.835 
Aankopen 758.614 825.342 
Verkopen  (1.130.000) (322.000)      
   3.641.572 4.195.177 
Herwaardering 942.086 (182.219)      
Stand ultimo boekjaar – totale portefeuille 4.583.658 4.012.958 
Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen (35.914) (32.793)      
Stand ultimo boekjaar – portefeuille voor risico pensioenfonds 4.547.744 3.980.165      
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 2012 2011 
     

 € € 

De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 
 
AEAM Global Real Estate Fund 4.547.744 3.980.165      
 
De portefeuille heeft betrekking op indirect aangehouden vastgoed. Deze participaties zijn niet-
beursgenoteerd. 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Vastrentende waarden 
 
Het verloop van deze post is als volgt: 
 
Stand primo boekjaar 29.882.993 25.887.112 
Aankopen 9.991.473 13.502.558 
Verkopen  (5.416.564) (10.107.614)      
   34.457.902 29.282.056 
Herwaardering 2.096.481 600.937      
Stand ultimo boekjaar – totale portefeuille 36.554.383 29.882.993 
Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen (286.415) (244.193)      
Stand ultimo boekjaar – portefeuille voor risico pensioenfonds 36.267.968 29.638.800      
 
De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 
 
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) 1.828.025 1.508.543 
AEAM European Bond Fund 16.657.997 12.072.126 
AEAM European Credit Fund 10.982.191 9.818.372 
AEAM Global High Yield Fund (EUR) 1.689.547 1.693.670 
AEAM Long Duration Overlay 2.001.862 1.916.518 
MM Inflation Index Linked Bond Top Fund 3.108.346 2.629.571      
Stand ultimo boekjaar 36.267.968 29.638.800      
 
Deze participaties zijn niet-beursgenoteerd. 
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 2012 2011 
     

 € € 

Overige beleggingen 
 
Het verloop van deze post is als volgt: 
 
Stand primo boekjaar 2.246.973 1.809.748 
Aankopen  665.508 909.814 
Verkopen  (480.000) (420.000)      
   2.432.481 2.299.562 
Herwaardering 24.242 (52.589)      
Stand ultimo boekjaar – totale portefeuille 2.456.723 2.246.973 
Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen (19.249) (18.361)      
Stand ultimo boekjaar – portefeuille voor risico pensioenfonds 2.437.474 2.228.612      
 
De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 
 
AEAM Global Commodity Fund 2.437.474 2.228.612      
 
De portefeuille heeft betrekking op Commodities (Grondstoffen). Deze participaties zijn niet-
beursgenoteerd. 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Liquide middelen 
 
Bankrekening gesepareerd beleggingsdepot 1.675 22.315 
Deposito’s 27.571 262      
Stand ultimo boekjaar 29.246 22.577      
 
Hieronder is opgenomen de liquide middelen welke in het gesepareerd beleggingsdepot, door de 
externe vermogensbeheerder of als belegging op een depositorekening worden aangehouden; deze 
middelen vormen een onderdeel van het totaal belegd vermogen. 
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7 Beleggingen voor risico deelnemers  
 
Het verloop van deze post is als volgt: 
 2012 2011 
     

 € € 

Stand primo boekjaar 373.712 309.178 
Stortingen 52.047 34.556 
Onttrekkingen in verband met waardeoverdrachten (27.051) (18.521) 
Rendementsbijschrijving 33.284 48.499 
     

Stand ultimo boekjaar 431.992 373.712      
 
De beleggingen voor risico deelnemers vormen onderdeel van de beleggingen voor risico fonds; zij 
renderen derhalve op gelijke wijze. De samenstelling van de beleggingen voor risico deelnemers 
kan als volgt worden weergegeven: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Aandelen  90.401 78.181 
Vastgoed  35.914 32.793 
Vastrentende waarden 286.415 244.193 
Overige beleggingen 19.249 18.361 
Liquide middelen 13 184 
     

Stand ultimo boekjaar 431.992 373.712      

8 Rekening-courant Consumentenbond 
 
Hieronder is opgenomen de nog met de Consumentenbond te verrekenen premiebijdragen over het 
boekjaar. De gedurende het boekjaar in rekening gebrachte premiebijdragen zijn geheel in het 
boekjaar ontvangen. 
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9 Vorderingen en overlopende activa  
 2012 2011 
     

 € € 

Nog te ontvangen restitutie beheerkosten 3.100 47.065 
Vooruitbetaalde kosten 31.235 3.660 
Overige nog te ontvangen posten 731 1.042 
     

Stand ultimo boekjaar 35.066 51.767      
 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

10 Overige activa 
 2012 2011 
     

 € € 

ABN-AMRO-Bank N.V.  betaalrekening 51.536 54.736 
Liquide middelen aangehouden bij Achmea 5.155 5.638 
     

Stand ultimo boekjaar 56.691 60.374      
 
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, 
die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. 

11 Algemene reserve 
 2012 2011 
     

 € € 

Stand primo boekjaar (888.373) 2.114.181 
Bestemming van het resultaat 4.226.586 (3.002.554) 
     

Stand ultimo boekjaar 3.338.213 (888.373)      
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12 Reserve technisch resultaat 
 2012 2011 
     

 € € 

Stand primo boekjaar 801.296 148.411 
Bestemming van het resultaat 47.932 652.885 
     

Stand ultimo boekjaar 849.228 801.296      
 
De reserve technisch resultaat betreft het aandeel van het fonds in de gedurende de huidige 
winstdelingsperiode behaalde technische resultaten. Het aandeel van het fonds in het technisch 
resultaat in enig jaar wordt vanuit de winstbestemming aan deze reserve toegevoegd of onttrokken. 
Deze reserve kan nooit negatief zijn; een eventueel gecumuleerd negatief technisch resultaat zal 
geen onderdeel uitmaken van de cijfers van het fonds, aangezien dergelijke resultaten volledig ten 
laste van de herverzekeraar komen. 
 
Het ultimo 2012 verantwoorde saldo heeft volledig betrekking op de oude winstdelingsperiode 
(2007 tot en met 2011). Aan het eind van de uitloopperiode (per 1 januari 2016) zal het technisch 
resultaat over de genoemde periode definitief worden vastgesteld. Indien dit resultaat positief is, zal 
op dat moment een overboeking plaatsvinden van de reserve technisch resultaat naar de algemene 
reserve. 
De bestemming vanuit de resultaatsverdeling betreft de in het verslagjaar behaalde technisch 
resultaat met betrekking tot de voorgaande winstdelingsperiode. 
 
Het technisch resultaat over het verslagjaar met betrekking tot de nieuwe winstdelingsperiode (2012 
tot en met 2016) bedraagt negatief € 94.854. In de overeenkomst met de herverzekeraar is bepaald 
dat het fonds deelt in het gecumuleerde positieve technisch resultaat voor 50%. Indien het 
gecumuleerd technisch resultaat aan het eind van de winstdelingsperiode negatief is, komt dit voor 
rekening van de herverzekeraar. 
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Solvabiliteit 
 2012 2011 
     

 € € 

Aanwezig vermogen 54.684.850 45.333.249 
Af: Voorziening pensioenverplichting (volgens FTK) (50.497.409) (45.420.326) 
     

Eigen vermogen 4.187.441 (87.077) 
Af: Vereist eigen vermogen (6.713.000) (6.207.000) 
     

Vrije vermogen (2.525.559) (6.294.077)      

 

Minimaal vereist eigen vermogen 2.171.397 1.953.074      
 
Indien het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het fonds 
zich in een situatie van dekkingstekort. Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen 
vermogen, maar wel ten minste gelijk is aan het minimale vereiste eigen vermogen, bevindt het 
fonds zich in een situatie van reservetekort. 
 
De vermogenpositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als reservetekort. Voor de 
berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaard model. 
 
Per 31 december 2012 voldoet het fonds nog niet aan de wettelijke normen met betrekking tot het 
vereist eigen vermogen. 
 
Door het bestuur is hiervan in 2008 melding gemaakt bij de toezichthouder DNB en is in 2009 een 
korte- en lange termijnherstelplan ingediend. Hieruit blijkt dat het bestuur verwacht dat, gegeven de 
uitgangspunten, binnen de gestelde termijn van 5 jaar (31 december 2013) wordt voldaan aan de 
eisen van het minimaal vereist eigen vermogen. Dit betekent dat het bestuur vooralsnog niet zal 
overgaan tot een korting van de bestaande pensioenaanspraken en –rechten. 
 
Op grond van het herstelplan zou het eigen vermogen per 31 december 2012 circa € 1.969.399 
positief bedragen (verwachte dekkingsgraad ad 103,9%). Het aanwezige eigen vermogen per die 
datum is hoger. Dit betekent dat het pensioenfonds thans voorloopt op het herstelpad. 
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13 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 
 
De voorziening pensioenverplichtingen heeft zich als volgt ontwikkeld: 
 2012 2011 
     

 € € 

Stand primo boekjaar 45.420.326 38.683.974 
Pensioenopbouw 1.744.787 1.588.427 
Toeslagverlening - - 
Rentetoevoeging 717.507 514.777 
Wijziging marktrente 3.053.834 6.198.382 
Onttrekking voor uitkeringen (712.627) (624.233) 
Wijziging door overdracht rechten (93.958) (394.484) 
Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten (14.253) (12.485) 
Wijziging actuariële grondslagen 342.045 - 
Overige mutaties 39.748 (534.032) 
     

Stand ultimo boekjaar 50.497.409 45.420.326      
 
Voor een toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting op de 
verschillende posten uit de staat van baten lasten. 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorieën van deelnemers als volgt 
samengesteld: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Actieve deelnemers 18.092.749 17.061.519 
Gewezen deelnemers 14.410.066 13.405.178 
Gepensioneerden 11.970.752 9.479.430 
Pensioenspaarverzekeringen 4.000.221 3.540.478 
Voorziening premievrijstelling 1.033.476 1.043.126      
Netto voorziening pensioenverplichtingen 49.507.264 44.529.731 
Excassoreserve (2,0% van de netto voorziening) 990.145 890.595      
Stand ultimo boekjaar 50.497.409 45.420.326      
 
De methode voor de berekening van de pensioenverplichtingen is zodanig toegepast dat er geen 
sprake is van een financieringsachterstand. 
Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter. 
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Korte beschrijving van de pensioenregeling 

De pensioenregeling kent de volgende kenmerken:  
• Er is geen drempelleefijd voor toetreding tot het fonds; 
• De pensioenleeftijd is 65 jaar, maar flexibel (vanaf 2013: 67 jaar); 
• Pensioen kan op zijn vroegst ingaan bij een leeftijd van 60 jaar. Bij een pensionering eerder 

dan 65 wordt de pensioenopbouw verdeeld over het toegenomen aantal pensioenjaren; 
• Pensioen wordt opgebouwd over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan 

het jaarsalaris minus de franchise; voor 2012 bedroeg de franchise € 14.088 (2011: € 14.017); 
• Het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar 1,8% van de 

pensioengrondslag. Daarnaast krijgt de werknemer een premie ter beschikking als budget 
voor nabestaandenpensioen; 

• Het wezenpensioen bedraagt voor elk kind 17,5% van het ouderdomspensioen; 
• Voor zover de middelen van het fonds hiervoor toereikend zijn worden de 

pensioenaanspraken jaarlijks verhoogd. Er is geen recht op toeslagverlening. Ook is het op de 
lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening plaatsvindt. Voor toeslagverlening 
is niet gereserveerd. Bij het vaststellen van deze toeslagverlening wordt rekening gehouden 
met de prijsontwikkeling (de Consumenten Prijs Index, de CPI) die het CBS publiceert. 

 
Voor de financiering van de activiteiten van het pensioenfonds wordt een doorsneepremie bij de 
Consumentenbond in rekening gebracht. Het fonds streeft ernaar de pensioenpremie kostendekkend 
te houden. Dit wordt bepaald in een model waarbij rekening wordt gehouden met de volgende 
factoren: 
• Kosten: administratiekosten, kosten van actuaris en accountant, beleggingskosten; 
• Verzekering: stop loss premie, garantiepremie, herverzekering arbeidsongeschiktheid, dotatie 

sterftetafels; 
• Loonontwikkeling en toeslagverlening; 
• Actuariële inkoop pensioenaanspraken; 
• Gewenst vermogen; 
• Aanvullen van de benodigde premies. 
 
Jaarlijks maakt de actuaris met behulp van genoemde factoren een vooruitberekening om vast te 
stellen of de premie kostendekkend is. Voor boekjaar 2012 is dit niet het geval; de dekking bedraagt 
circa 87% (verhouding zuivere kostendekkende premie en ontvangen premie). In 2011 was nog 
sprake van een extra dekking ad circa 6,7%. Met ingang van boekjaar 2012 maakt het fonds gebruik 
van een gedempte kostendekkende premie (op basis van de gemiddelde RTS van de afgelopen 36 
maanden); ten opzichte van de gedempte kostendekkende premie is sprake van een (geringe) extra 
dekking ad 0,3%. 
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De kosten van de pensioenvoorziening komen voor rekening van de werkgever en werknemer. De 
premie is vastgesteld op 22,5% van de som van de pensioengrondslagen van de deelnemers van het 
pensioenfonds; in het kader van het herstelplan is dit percentage met ingang van 1 juni 2009 
tijdelijk met 2% verhoogd tot 24,5% (tot en met 31 mei 2012). De bijdrage van de werknemer is 
vastgesteld op 4,37%; in het kader van het herstelplan is dit percentage met ingang van 1 juli 2009 
tijdelijk met 1% verhoogd tot 5,37%. De Consumentenbond en het pensioenfonds sloten eind 2005 
een financieringsovereenkomst af met een looptijd van 5 jaar. Door betaling van de premie voldoet 
de werkgever aan de verplichtingen uit hoofde van de pensioentoezegging zoals vastgelegd in het 
pensioenreglement. De werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig tekort in het 
fonds, maar kan tevens geen aanspraak maken op enig overschot in het fonds. Er is geen financieel 
verhaal mogelijk op de werkgever, behoudens het niet naleven van de bepalingen in de 
financieringsovereenkomst. 

Toeslagverlening 
Het toeslagbeleid kan als volgt worden verwoord: 
 
De toeslagverlening van pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks vastgesteld door 
het bestuur van het fonds. Er bestaat een ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en 
pensioenaanspraken aan te passen. De toeslagverlening in enig jaar is strikt voorwaardelijk. 
De toeslagverlening bedraagt maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (CPI), zoals 
vastgesteld door het CBS. De pensioenrechten en pensioenaanspraken zijn dit jaar niet verhoogd 
(2011: geen verhoging). 
Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening. Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst 
toeslagverlening plaats zal vinden. Het fonds heeft geen geld gereserveerd voor toekomstige 
toeslagverlening. Toeslagverlening wordt uit toekomstige premie gefinancierd. 

14 Voorziening voor risico deelnemers 
 
De voorziening voor risico deelnemers heeft zich als volgt ontwikkeld: 
 2012 2011 
     

 € € 

Stand primo boekjaar 373.712 309.178 
Stortingen 52.047 34.556 
Onttrekkingen in verband met waardeoverdrachten (27.051) (18.521) 
Rendementsbijschrijving 33.284 48.499 
     

Stand ultimo boekjaar 431.992 373.712      
 
De voorziening voor risico deelnemers is gelijk aan het totaal van de verrichte stortingen (rekening 
houdend met onttrekking in verband met inkoop of waardoverdracht) en de jaarlijkse 
rendementsbijschrijvingen op basis van de onderliggende beleggingen. 
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15 Overige schulden en overlopende passiva 
 2012 2011 
     

 € € 

Vooruitontvangen pensioenpremies 58.794 72.875 
Nog te betalen accountantskosten 24.200 24.990 
Nog te betalen administratiekosten 7.042 6.825 
Nog te betalen kosten actuaris 25.404 16.864 
Nog te betalen advieskosten - 3.749 
Nog te betalen kosten visitatiecommissie 13.310 - 
Nog te betalen bestuurskosten - 8.535 
Nog te betalen beheerfee - 2.975 
Nog te betalen overige kosten 4.165 1.774 
Vooruitontvangen waardeoverdrachten 3.790 - 
     

   136.705 138.587      
 
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
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16 Risicobeheer en derivaten 
 
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan 
geconfronteerd met risico’s. De belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de 
pensioentoezeggingen. Het solvabiliteitsrisico is daarmee het belangrijkste risico voor het fonds. 
 
Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van de 
risico’s. 
Deze beleidsinstrumenten betreffen: 
• Beleggingsbeleid; 
• Premiebeleid; 
• Herverzekeringsbeleid; 
• Toeslagbeleid. 

Solvabiliteitsrisico 
Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds 
niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit 
wordt gemeten op basis van zowel algemeen geldende normen als specifieke normen welke door de 
toezichthouder worden opgelegd (PW 131-133). 
 
Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de 
premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte 
beschikbaar is voor een eventuele toeslagverlening op opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste 
geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten 
moet verminderen (PW 134).Om het solvabiliteitsrisico te beheersen dient het fonds buffers in het 
vermogen aan te houden. De omvang van deze buffers (buffers plus de pensioenverplichtingen 
heten samen het vereist vermogen) wordt vastgesteld met de door DNB voorgeschreven 
solvabiliteitstoets (S-toets). Deze toets bevat een kwantificering van de bestuursvisie op de 
fondsspecifieke restrisico’s (na afdekking). 
 
De berekening van het vereist eigen vermogen en het hieruit voortvloeiende surplus/tekort aan het 
einde van het boekjaar is als volgt: 
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 2012 2011 
     

 € € 

Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-waardering)  (a) 50.497.409 45.420.326 
  ..............................   ..............................  

 
Buffers 
S1 Renterisico 2.853.000 2.987.000 
S2 Risico zakelijke waarde 4.193.000 3.847.000 
S3 Valutarisico 910.000 863.000 
S4 Grondstoffenrisico 602.000 764.000 
S5 Kredietrisico 1.587.000 1.185.000 
S6 Verzekeringstechnisch risico 1.744.000 1.616.000 
S7 Actief beheer 0 0 
S8 Concentratierisico 792.000 0 
S9 Operationeel risico 0 0 
 
Totaal s (vereiste buffers) (b) 6.713.000 6.368.000 
  ..............................   ..............................  

 
Vermogen behorend bij vereiste dekkingsgraad 
 (artikel 132 Pensioenwet)  (a + b) 57.210.409 51.788.326 
Aanwezig vermogen (totaal activa -/- passiva) 54.684.850 45.333.249 
     

Surplus / (tekort) (2.525.559) (6.455.077)      
 
Bij bovenstaande opstelling dient te worden vermeld dat de vergelijkende cijfers zijn aangepast 
voor de gewijzigde presentatie inzake de beleggingen en verplichtingen voor risico van deelnemers. 
 
De buffers zijn berekend op basis van de standaardmethode waarbij voor de samenstelling van de 
beleggingen wordt uitgegaan van de feitelijke beleggingsmix in de evenwichtssituatie. 
 
Marktrisico’s (S1 – S4) 
Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico en het valutarisico. De strategie van het 
fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het 
marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst door de vermogensbeheerder (AIM) in 
overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overall marktposities worden 
periodiek gerapporteerd aan het bestuur. 
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Renterisico (S1) 
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen verandert als gevolg van ontwikkelingen in de marktrente. 
 
De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duratie. De duratie is de (met de 
contante waarde van de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren 
 
Op balansdatum is de duratie van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duratie van de 
verplichtingen. Er is derhalve sprake van een zogenaamde ‘duratie-mismatch’. Dit betekent dat bij 
een rentestijging de waarde van beleggingen minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen 
(bij toepassing van de actuele marktrentestructuur); waardoor de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een 
rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de 
verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. 
 
Het beleid van het fonds is erop gericht om de ‘duratie-mismatch’ te verkleinen door het renterisico 
voor 50% af te dekken (2011: 50%). Het fonds realiseert dit door meer langlopende obligaties te 
kopen in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duratie van nul), binnen de 
portefeuille kortlopende obligaties vervangen door langlopende obligaties of door middel van 
renteswaps of swaptions. Bij een renteswap wordt een vaste lange rente geruild tegen een variabele 
korte rente. Het pensioenfonds ontvangt in dit geval een lange rente, vergelijkbaar met de 
kasstroom van een langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte rente (bijvoorbeeld 
Euribor). Daarnaast kan het fonds het renterisico op de vastrentende waarden afdekken (het eigen 
vermogen is ongevoelig voor de renteveranderingen, maar de dekkingsgraad niet) of de 
dekkingsgraad afdekken. 
In april 2013 heeft het bestuur met twee externe partijen gesproken over de noodzaak en impact van 
een eventuele aanpassing van onze huidige renteafdekking. De nieuwe rentemethodiek UFR die 
DNB hanteert vanaf oktober 2012, heeft invloed op de gehanteerde afdekking. Daarnaast bieden de 
overheidsobligaties niet meer de vertrouwde zekerheid van vroeger. Het feit dat het SPC zijn 
Italiaanse obligaties moet afwaarderen, spreekt wat dat betreft boekdelen. Het bestuur wil de 
renteafdekking niet wijzigen, maar wil wel het belang in Italië terugbrengen tot beneden de grens 
van een aanmerkelijk belang. 
 
De renteafdekking is ondergebracht bij de vermogensbeheerder (AEGON). 
 
Prijsrisico (S2 en S4) 
Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen. Het wordt 
veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of 
generieke factoren. 
 
Het prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie die onder meer is vastgelegd in de strategische 
beleggingsmix van het fonds. In aanvulling hierop kan het fonds voor afdekking van het prijsrisico 
gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. 
 
Naast de strategische mix heeft het fonds in het mandaat aan de vermogensbeheerders richtlijnen 
gesteld aan het maximaal percentage dat namens het fonds in een sector, land of tegenpartij mag 
worden belegd. Toetsing van deze richtlijnen vindt plaats door de beleggingscommissie op basis 
van rapportages van de vermogensbeheerder. 
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De segmentatie van de totale beleggingsportefeuille (exclusief liquide middelen) naar regio is als 
volgt: 
 
  2012 2012 2011 2011  
  € % € % 
           

Nederland  13.450.104 24,6 14.764.230 32,6 
Duitsland   4.049.956 7,4 1.594.659 3,5 

Frankrijk   4.171.066 7,6 2.539.125 5,6 
Verenigd Koninkrijk  5.550.278 10,1 4.282.547 9,4 
Verenigde Staten  4.199.972 7,7 4.478.909 9,9 
Overige landen  23.278.970 42,6 17.677.219 39,0 
           

    54.700.346 100,0 45.336.689 100,0 
           

 
De segmentatie van de totale beleggingsportefeuille (exclusief liquide middelen) naar sectoren is als 
volgt: 
 
  2012 2012 2011 2011  
  € % € % 
           

Industrie   5.743.548 10,5 5.416.960 11,9 
Financiële instellingen  25.178.949 46,0 22.268.836 49,2 
Overheid   20.627.019 37,7 13.018.577 28,7 
Overige sectoren  3.150.830 5,8 4.632.316 10,2 
           

    54.700.346 100,0 45.336.689 100,0 
           

 
Valutarisico (S3) 
Het totaalbedrag dat niet in euro’s is belegd bedraagt ultimo jaar circa 8,4% (2011: 8,3%) van de 
beleggingsportefeuille en is voor 100% (2011: 100%) afgedekt door de euro. De belangrijkste 
valuta daarin is de Amerikaanse dollar. 
 
Het strategische beleid van het fonds is om alle valutaposities af te dekken. Het valutarisico van de 
beleggingen in vastgoedfondsen wordt slechts gedeeltelijk afgedekt. 
 
Kredietrisico (S5) 
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan 
onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s 
worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden 
aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars. 
 
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit 
heeft betrekking op het risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in 
staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor het fonds financiële verliezen lijdt. 
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Beheersing van dit risico door het fonds vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen 
op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens 
het fonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij hypothecaire 
geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingsnormen bij 
hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel 
belegd in markten waar een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. 
Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit 
gebied. 
 
De kredietwaardigheid van veel marktpartijen wordt ook door rating agencies beoordeeld. In 
onderstaande tabel wordt de verdeling van de beleggingsportefeuille (exclusief liquide midelen) 
over de verschillende rating classes weergegeven per ultimo 2012 en 2011: 
 
  2012 2012 2011 2011  
  € % € % 
           

AAA   7.501.840 13,7 6.862.720 15,1 
AA    6.322.446 11,6 2.958.816 6,5 
A    7.041.668 12,9 7.102.466 15,7 
BBB   12.111.959 22,1 4.457.065 9,8 
Lager dan BBB  2.677.033 4,9 2.406.832 5,4 
Geen rating  19.045.400 34,8 21.548.790 47,5 
           

    54.700.346 100,0 45.336.689 100,0 
           

 
De categorie ‘Geen rating’ bevat tevens de beleggingen in zakelijke waarden, waarvoor geen rating 
wordt bepaald. Ten behoeve van de aansluiting naar de totaal beleggingsportefeuille zoals 
verantwoord op de balans zijn de beleggingen in zakelijke waarden als zodanig verantwoord. 
 
Inzake concentratie van risico’s kan worden gemeld dat ultimo 2012 het fonds voor een beperkt 
deel van de portefeuille de beleggingen in een individuele tegenpartij groter dan 2% (2011: 2%) in 
het bezit had. De specificatie van de totale beleggingsportefeuille (exclusief liquide middelen) naar 
uitgevende instelling, groter dan 2% van de totale portefeuille, is als volgt: 
 
  2012 2012 2011 2011  
  € % € % 
           

Republiek Italië  3.606.425 6,6 1.907.785 4,2 
Verenigd Koninkrijk  2.435.946 4,5 1.445.147 3,2 
Federale Republiek Duitsland  2.242.965 4,1 1.039.912 2,3 
Republiek Frankrijk  1.760.420 3,2 1.142.681 2,5 
Koninkrijk Spanje  1.751.091 3,2 449.955 1,0 
Koninkrijk België  1.357.056 2,5 140.453 0,3 
Republiek Oostenrijk  1.335.867 2,4 776.096 1,7 
Overig   40.210.576 73,5 38.434.660 84,8 
           

    54.700.346 100,0 45.336.689 100,0 
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Herverzekeringsovereenkomsten worden alleen aangegaan met onder toezicht staande Nederlandse 
verzekeraars of internationale herverzekeraars met een afdoende rating. 
 
In de solvabiliteitstoets is eind 2012 met het kredietrisico zoals blijkt uit bovenstaande gegevens 
rekening gehouden. 
 
Verzekeringstechnische risico’s (S6) 
De belangrijkste verzekeringstechnische of actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, 
overlijden en arbeidsongeschiktheid en het toeslagrisico. 
 
Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico 
dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de 
voorziening pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het 
pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van 
prognosetafels met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico nagenoeg geheel 
verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen. 
 
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een 
nabestaandenpensioen moet toekennen waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. 
Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. 
 
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor 
premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen 
(‘schadereserve’). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil 
tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële 
uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. 
 
Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico bij Centraal Beheer Achmea 
herverzekerd. Het fonds deelt voor 50% in het gecumuleerde technische resultaat, indien dit positief 
is. Een gecumuleerd negatief technisch resultaat aan het eind van de winstdelingsperiode komt voor 
rekening van de herverzekeraar. 
De herverzekeringsovereenkomst is per 1 januari 2012 voor een nieuwe periode van 5 jaar 
verlengd. 
 
Het toeslagrisico omvat het risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen op pensioen toe te 
kennen in relatie tot de algemene prijsontwikkeling niet kan worden gerealiseerd. De mate waarin 
dit kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, 
beleggingsrendementen, looninflatie en demografie (beleggings- en actuariële resultaten), 
afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat 
de toeslagverlening voorwaardelijk is. 
 
De zogenaamde reële dekkingsgraad geeft inzicht in de mate waarin toeslagen kunnen worden 
toegekend (ook wel aangeduid als de toeslagruimte). Voor het bepalen van de reële dekkingsgraad 
worden onvoorwaardelijke nominale pensioenverplichtingen verdisconteerd tegen een reële, in 
plaats van nominale, rentetermijnstructuur. Omdat er op dit moment geen markt voor financiële 
instrumenten aanwezig is waaruit de reële rentetermijnstructuur kan worden afgeleid, wordt gebruik 
gemaakt van een benaderingswijze. 
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De nominale rente kan worden verminderd met een bepaald (vast) percentage dat de toeslagambitie 
op lange termijn weergeeft. Ook kan gebruik worden gemaakt van de verwachte loon- of 
prijsinflatie (afhankelijk van de bepalingen omtrent toeslagverlening in het reglement). 
 
Het fonds heeft deze risico’s overwogen en verwerkt in de buffer voor het verzekeringstechnisch 
risico ultimo 2012. 
 
Liquiditeitsrisico (S7) 
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs 
kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het Fonds op korte termijn niet aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen 
(solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Door in het strategische en tactische 
beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities kan dit risico worden 
beheerst. Er dient hierbij eveneens rekening te worden gehouden met de directe 
beleggingsopbrengsten en andere inkomsten. 
  
Ultimo 2012 heeft het fonds meer dan voldoende beleggingen vastrentende waarden, die 
onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene 
uitstroom van geldmiddelen te financieren. 
 
In de solvabiliteitstoets van het fonds worden dan ook geen buffers voor het liquiditeitsrisico 
aangehouden. 
 
Concentratierisico (S8) 
Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de 
waardering (marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal 
financiële) gevolgen hiervan ondervindt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie 
in de beleggingsportefeuille in producten, regio’s of landen, economische sectoren of tegenpartijen. 
Naast concentraties in de beleggingenportefeuille kan ook sprake zijn van concentraties in de 
verplichtingen en de uitvoering. 
 
Om concentratierisico’s in de beleggingsportefeuille te beheersen maakt het bestuur gebruik van 
diversificatie en limieten voor beleggen in regio’s, landen, sectoren en tegenpartijen. Deze 
uitgangspunten zijn door het fonds vastgesteld op basis van de ALM-studie. De uitgangspunten zijn 
vastgelegd in de contractuele afspraken met de vermogensbeheerders en het bestuur monitort op 
kwartaalbasis de naleving hiervan. 
 
De spreiding in de beleggingsportefeuille is weergegeven in de tabel die is opgenomen bij de 
toelichting op het kredietrisico. 
 
De belangrijkste vorm van concentratierisico in de verplichtingen van het fonds is de 
demografische opbouw van de deelnemers. Gegeven de aard is dit risico niet te beïnvloeden. 
Ultimo 2012 is de verhouding tussen mannen en vrouwen in het fonds 42:58 (2011: 41:59). De 
gemiddelde leeftijd bedraagt 46,9 jaar (2011: 46,4 jaar) waarbij sprake is van een gelijkmatige 
leeftijdsspreiding. 
 



Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
‘s-Gravenhage 

 

  79  

Op grond van met name de spreiding in de beleggingsportefeuille heeft het bestuur geconcludeerd 
dat sprake is van concentratie in de activa (overweging in Italië). Hoewel sprake is van een 
momentopname is een buffer opgenomen voor het concentratierisico. Ten aanzien van de 
verplichtingen is geconcludeerd dat er geen sprake is van concentratie; hiervoor wordt dan ook geen 
aanvullende buffer voor concentratierisico aangehouden. 
 
Operationeel risico (S9) 
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. Deze risico’s 
worden door het fonds beheerst door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij 
de uitvoering zijn betrokken. 
 
De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij AEGON Asset Management B.V.. Met deze partij 
zijn overeenkomsten en service level overeenkomsten gesloten. De afhankelijkheid van deze 
partijen wordt beheerst doordat de bewaring van de stukken uit de portefeuille is ondergebracht bij 
Kasbank N.V.. 
 
De pensioenuitvoering is uitbesteed aan pensioenuitvoerder Centraal Beheer Achmea. Met Centraal 
Beheer Achmea zijn een uitvoeringsovereenkomst en een service level overeenkomst (SLA) 
afgesloten. 
 
Het bestuur beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerder en 
pensioenuitvoerder door middel van performancerapportages (alleen vermogensbeheerders), SLA-
rapportages en onafhankelijk getoetste interne beheersingsrapportages (ISAE 3402-rapportages). 
 
Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico’s worden door het 
fonds hiervoor geen buffers aangehouden in de solvabiliteitstoets. 
 
Systeemrisico 
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet 
langer naar behoren functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar 
zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, 
is dit risico voor het fonds niet beheersbaar. 
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17 Verbonden partijen 

Identiteit van verbonden partijen 
Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen: het fonds en de sponsor, de aangesloten 
ondernemingen en hun bestuurders. 

Transacties met bestuurders 
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar toelichting 31. Er zijn noch leningen 
verstrekt aan noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders. 

Overige transacties met verbonden partijen 
Voor de financiering van de activiteiten van het pensioenfonds wordt een doorsneepremie bij de 
Consumentenbond in rekening gebracht. Het fonds streeft ernaar de pensioenpremie kostendekkend 
te houden. Dit wordt bepaald in een model waarbij rekening wordt gehouden met de volgende 
factoren: 
• Kosten: administratiekosten, kosten van actuaris en accountant, beleggingskosten 
• Verzekering: stop loss premie, garantiepremie, herverzekering arbeidsongeschiktheid, dotatie 

sterftetafels 
• Loonontwikkeling en toeslagverlening 
• Actuariële inkoop pensioenaanspraken 
• Gewenst vermogen 
• Aanvullen van de benodigde premies.  
 
De kosten van de pensioenvoorziening komen voor rekening van de werkgever en werknemer. De 
premie is langdurig vastgesteld op 22,5% van de som van de pensioengrondslagen van de 
deelnemers van het pensioenfonds; in het kader van het herstelplan is dit percentage per 1 juni 2009 
tijdelijk met 2% verhoogd tot 24,5% (tot en met 31 mei 2012). De bijdrage van de werknemer is 
vastgesteld op 4,37%; in het kader van het herstelplan is dit percentage per 1 juli 2009 tijdelijk 
verhoogd met 1% tot 5,37%. 
 
De bijdrage wordt geacht kostendekkend te zijn. De werkgever kan niet verplicht worden tot 
betaling van een hogere bijdrage. De werkgever heeft evenmin de mogelijkheid om, behoudens het 
bepaalde in artikel 7 van de financieringsovereenkomst, de bijdragen op een lager niveau vast te 
stellen dan voortvloeit uit de hierboven omschreven berekeningsmethodiek. 
 
Door betaling van bovenstaande bijdrage voldoet de werkgever aan de verplichtingen uit hoofde 
van de pensioentoezegging zoals vastgelegd in het pensioenreglement en kan de werkgever niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enig tekort in het fonds, dan wel kan de werkgever geen 
aanspraak maken op enig overschot in het fonds. Er is geen financieel verhaal mogelijk op de 
werkgever, behoudens het niet naleven van de bepalingen in deze overeenkomst. 
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18 Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Premiebaten Consumentenbond 1.910.087 2.092.464 
Overige premiebaten (4.885) 39.825 
     

Premiebaten Consumentenbond 1.905.202 2.132.289      
 
De negatieve extra stortingen PSR in 2012 betreffen stortingen welke in 2011 reeds zijn ontvangen 
en ten gunste van het resultaat zijn gebracht, maar welke in 2012 zijn bijgestort op de individuele 
spaarrekeningen. 
 
De bijdragen werkgever en werknemer bedragen: 
 
Bijdragen werkgever 1.525.859 1.664.926 
Bijdragen werknemer 379.343 467.363 
     

   1.905.202 2.132.289      
 
De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 22,5% van de som van de 
pensioengrondslagen; in het kader van het herstelplan is dit percentage per 1 juni 2009 tijdelijk (tot 
en met 31 mei 2012) met 2% verhoogd tot 24,5% van de som van de pensioengrondslagen. 
 
De kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Zuivere kostendekkende premie 2.182.440 2.030.253 
Premie bijdragend aan herstel 2.012.812 n.v.t. 
Gedempte kostendekkende premie 1.898.645 n.v.t. 
Feitelijke premie 1.905.202 2.132.289 
 
Het fonds maakt met ingang van boekjaar 2012 gebruik van een gedempte kostendekkende premie; 
deze wordt bepaald op basis van de gemiddelde RTS over de laatste 36 maanden. Aangezien in 
2011 geen gebruik werd gemaakt van een gedempte kostendekkende premie zijn geen vergelijkende 
cijfers opgenomen. 
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De premie bijdragend aan herstel is, in verband met het hanteren van de zogenoemde adempauze in 
2012, voor het fonds feitelijk niet van toepassing, maar is ter informatie aanvullend opgenomen. 
Deze premie is gelijk aan de zuivere kostendekkende premie, met uitzondering van de gehanteerde 
solvabiliteitsopslag. Deze is bij de bepaling van de zuivere kostendekkende premie gelijk aan het 
vereist eigen vermogen ultimo voorgaand boekjaar; bij de bepaling van de premie bijdragen aan 
herstel wordt uitgegaan van de opslag voor het minimaal vereist eigen vermogen ultimo voorgaand 
boekjaar. 
 
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. 
 
De samenstelling van de zuivere kostendekkende premie is als volgt: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Kosten pensioenopbouw 1.744.786 1.567.837 
Pensioenuitvoeringskosten 193.384 231.944 
Solvabiliteitsopslag 244.270 230.472 
     

Kostendekkende premie 2.182.440 2.030.253      
 
De samenstelling van de gedempte kostendekkende premie is als volgt: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Kosten pensioenopbouw 1.495.843 - 
Pensioenuitvoeringskosten 193.384 - 
Solvabiliteitsopslag 209.418 - 
     

Kostendekkende premie 1.898.645 -      
 
Op basis van bovenstaande blijkt dat de ontvangen premie over het boekjaar hoger is dan de 
gedempte kostendekkende premie. 
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19 Premiebijdragen voor risico deelnemers 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Vrijwillige stortingen 52.047 34.556      
 
Dit betreft de door deelnemers verrichte vrijwillige stortingen ten behoeve van de individuele 
pensioenspaarrekeningen. 

20 Beleggingsresultaten voor risico fonds 
 
 directe indirecte kosten 
 beleggings- beleggings- vermogens- 
 opbrengsten opbrengsten beheer totaal 
2012  € € € € 

Aandelen  - 1.685.431 - 1.685.431 
Vastgoed  88.266 938.386 - 1.026.652 
Vastrentende waarden 3.595.808 2.088.247 - 5.684.055 
Overige beleggingen 18.173 24.147 - 42.320 
Liquide middelen en deposito’s 2.472 - - 2.472 
Overige intrestbaten en -lasten 854 - 2.794 3.648          
   3.705.573 4.736.211 2.794 8.444.578          
 
2011  € € € € 

Aandelen  - (674.673) - (674.673) 
Vastgoed  103.911 (179.744) - (75.833) 
Vastrentende waarden 3.685.075 592.775 - 4.277.850 
Overige beleggingen 3.266 (51.875) - (48.609) 
Liquide middelen en deposito’s 3.201 - - 3.201 
Overige intrestbaten en -lasten (7.559) - 43.275 35.716          
   3.786.894 (313.517) 43.275 3.517.652          
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21 Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 
 
 directe indirecte kosten 
 beleggings- beleggings- vermogens- 
 opbrengsten opbrengsten beheer totaal 
2012  € € € € 

Aandelen  - 6.646 - 6.646 
Vastgoed  348 3.700 - 4.048 
Vastrentende waarden 14.180 8.234 - 22.414 
Overige beleggingen 72 95 - 167 
Overige intrestbaten en -lasten (2) - 11 9          
   14.598 18.675 11 33.284          
 
2011  € € € € 

Aandelen  - (9.290) - (9.290) 
Vastgoed  1.431 (2.475) - (1.044) 
Vastrentende waarden 50.743 8.162 - 58.905 
Overige beleggingen 45 (714) - (669) 
Overige intrestbaten en -lasten 1 - 596 597          
   52.220 (4.317) 596 48.499          

22 Overige baten 
 2012 2011 
     

 € € 

Overige baten - 164      

23 Pensioenopbouw 
 
De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het 
boekjaar. 
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24 Toeslagverlening 
 
Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers 
jaarlijks aan te passen aan de prijsindex. De toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit 
betekent dat geen recht op toeslagen bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst 
toeslagverlening kan plaatsvinden. Een eventuele achterstand in de toeslagverlening kan in principe 
worden ingehaald. 
Het pensioenfonds streeft er tevens naar de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten 
(gewezen deelnemers) jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindex. Ook deze 
toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op toeslagverlening 
bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst toeslagverlening kan plaatsvinden. 
Een eventuele achterstand in de toeslagverlening kan in principe worden ingehaald. 
 
Hierbij dient te worden vermeld dat in het herstelplan als één van de maatregelen is opgenomen dat 
de toeslagverlening tot 2013 achterwege zal blijven. 

25 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 
 
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 1,544% (2011: 1,296%). 

26 Wijziging marktrente 
 
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door 
toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de  
rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. Ultimo 2012 geldt 
de gecorrigeerde rentetermijnstructuur per 31 december 2012 zoals gepubliceerd door DNB (3-
maandsgemiddelde, inclusief UFR). Ultimo 2012 bedroeg de bij benadering bepaalde vaste 
marktrente 2,53% behorende bij een duration van 17,9 (ultimo 2011: 2,76%, behorende bij een 
duration van 18,8). 

27 Onttrekking voor uitkeringen 
 
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in 
de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening 
betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de pensioenen in de 
verslagperiode. 
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28 Wijziging door overdracht van rechten 
 
Hieronder is opgenomen het saldo van de actuarieel benodigde koopsommen voor overgenomen 
pensioenverplichtingen en de vrijval van de voorziening welke betrekking heeft op het bedrag dat 
vrijkomt ten behoeve van de financiering van overgedragen pensioenverplichtingen. 
 
Het saldo kan als volgt worden weergegeven: 
 2012 2011 
     

 € € 

Koopsom overgenomen verplichtingen 109.998 13.016 
Afkoop overgedragen verplichtingen (203.956) (407.500) 
     

   (93.958) (394.484)      

29 Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 
 
Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de voorziening pensioenverplichtingen ten 
behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten). 

30 Wijziging actuariële grondslagen 
 
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten 
behoeve van de berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de 
vergelijking van veronderstellingen ten aanzien van sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met 
werkelijke waarnemingen voor de gehele bevolking als voor de populatie van het fonds. 
De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een 
inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het 
bestuur van het fonds. Het effect van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het 
moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien. 
 
Op basis van recente ontwikkelingen zijn de actuariële grondslagen in het boekjaar aangepast. Deze 
aanpassingen kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
 2012 2011 
     

 € € 

Aanpassing grondslagen naar AG Prognosetafel 2012-2062 342.045 -      
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31 Overige mutaties 
 2012 2011 
     

 € € 

Technisch resultaat op sterfte 142.128 (461.945) 
Technisch resultaat op arbeidsongeschiktheid (61.950) (151.253) 
Technisch resultaat op mutaties (40.430) 79.166 
     

   39.748 (534.032)      

32 Mutatie voorziening voor risico deelnemers 
 
De voorziening voor risico deelnemers heeft zich als volgt ontwikkeld: 
 
Stortingen 52.047 34.556 
Onttrekkingen in verband met waardeoverdrachten (27.051) (18.521) 
Rendementsbijschrijving 33.284 48.499 
     

   58.280 64.534      

33 Pensioenuitkeringen 
 
Ouderdomspensioen 692.963 603.846 
Nabestaandenpensioen 19.664 20.387 
Uitkering i.v.m. overdracht individuele PSR 27.051 18.521 
     

   739.678 642.754      

34 Premies herverzekering 
 
Stoploss premie - 33.215     + 
 
Met ingang van 1 januari 2012 is een nieuwe herverzekeringsovereenkomst met Centraal Beheer 
Achmea van kracht. In deze overeenkomst vindt de deling in het technisch resultaat niet langer 
plaats op basis van het systeem van stoploss. Het fonds deelt voor 50% in het gecumuleerd 
positieve technisch resultaat aan het eind van de winstdelingsperiode. Indien dit resultaat negatief 
is, komt dit voor rekening van de herverzekeraar. 
Als gevolg van deze wijziging in de winstdeling wordt met ingang van boekjaar 2012 geen stoploss 
premie bij het fonds in rekening gebracht. 
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35 Pensioenuitvoeringskosten 
 2012 2011 
     

 € € 

Administratiekosten pensioenuitvoerder 72.330 69.790 
Accountantskosten 23.010 20.230 
Administratiekosten 7.443 6.648 
Kosten extern advies 43.479 85.515 
Kosten certificerend actuaris 10.368 9.972 
Beleggingsadvieskosten (6.248) 7.081 
Bestuurskosten 16.301 21.091 
Opleidingskosten bestuur 895 1.904 
Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 3.017 3.017 
Visitatiecommissie 13.310 - 
De Nederlandsche Bank 7.888 2.806 
OPF   - 1.675 
AFM  1.146 1.774 
Kamer van Koophandel 82 94 
Overige kosten 363 347 
     

   193.384 231.944      
 
De accountantskosten hebben betrekking op de door KPMG Accountants N.V. uitgevoerde 
wettelijke controle van het jaarverslag en de verslagstaten over 2012 respectievelijk 2011. 
 
De daling van de actuariskosten wordt onder meer veroorzaakt door de overdracht van de 
werkzaamheden in het voorgaande boekjaar van Towers Watson naar Triple A. Daarnaast zijn in 
dat jaar aanvullende werkzaamheden verricht met betrekking tot onder meer de verlenging van de 
overeenkomst met de herverzekeraar, alsmede de evaluatie van het herstelplan. 
 
De negatieve beleggingsadvieskosten betreffen een van AEGON ontvangen vergoeding voor de in 
2011 gemaakte kosten met betrekking tot het onderzoek naar de in rekening gebrachte 
beheerkosten. 
 
De daling van de bestuurskosten wordt onder meer veroorzaakt door in voorgaande boekjaar 
gemaakte kosten met betrekking tot de evaluatie van de communicatie, alsmede de rapportage 
Risicomanagement. 
 
In 2012 zijn geen kosten met betrekking tot het OPF gemaakt; het fonds heeft met ingang van dit 
boekjaar het lidmaatschap opgezegd. 
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36 Aantal personeelsleden 
 
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden verricht door werknemers 
die in dienst zijn van de werkgever. De hieraan verbonden kosten bedragen zijn voor rekening van 
de werkgever. 

37 Bezoldiging bestuurders 
 
De bezoldiging voor de bestuurders tezamen bedraagt € 14.542 (2011: € 14.715). 
 
Sinds eind 2005 heeft het fonds een externe voorzitter.  

38 Saldo overdracht van rechten 
 2012 2011 
     

 € € 

Inkomende waardeoverdrachten (1.566) (15.831) 
Uitgaande waardeoverdrachten 93.734 408.382 
     

   92.168 392.551      
 
Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van het pensioenfonds of de 
pensioenverzekeraar van de vorige werkgever van de contante waarde van premievrije 
pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. Een uitgaande 
waardeoverdracht betreft de overdracht aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de 
nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die 
tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. 

39 Belastingen 
 
De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de 
vennootschapsbelasting. 
 
 
‘s-Gravenhage, 18 juni 2013 
 
Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
Het Bestuur 
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Overige gegevens 
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Informatie over de tussen het pensioenfonds en de werkgever getroffen 
overeenkomst betreffende de financiering en de uitvoering van de 
pensioenregeling 
 
Met betrekking tot de huidige pensioenregeling geldt dat tussen het pensioenfonds en de werkgever 
is overeengekomen dat door de werkgever jaarlijks het werkgeversdeel van de collectief 
beschikbare premie wordt betaald. De collectief beschikbare premie is vastgesteld als 22,5% van de 
pensioengrondslagsom. In het kader van het herstelplan is dit percentage per 1 juni 2009 tijdelijk 
(tot en met 31 mei 2012) met 2% verhoogd tot 24,5% van de som van de pensioengrondslagen. 
Het werknemersdeel hiervan is gelijk aan 4,37% van de pensioengrondslagsom; gedurende de 
periode dat de tijdelijke verhoging in het kader van het herstelplan van toepassing is, bedraagt de 
bijdrage van de werknemer 5,37% van de pensioengrondslagsom. 
In deze collectief beschikbare premie is geen opslag voor toeslagverlening begrepen; wel is hierin 
begrepen een opslag voor alle uitvoeringkosten voor de pensioenregeling. Alle uitvoeringskosten 
komen voor rekening van het pensioenfonds. 
 
Het fonds heeft statutair vastgelegd dat de middelen van het fonds die niet gebruikt worden te 
voldoening van premies en koopsommen, worden belegd door de vermogensbeheerder conform het 
afgesproken mandaat. 
 
De ingangsdatum van de uitvoeringovereenkomst van de pensioenregeling is 1 januari 2009. De 
overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar en wordt steeds voor een tijdvak van vijf 
jaar verlengd indien geen opzegging heeft plaatsgevonden. 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 
 
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in 
de statuten van het fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN. 
 
Het voorstel is opgenomen in de staat van baten en lasten. 
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Actuariële verklaring 
 
Opdracht  
Door Stichting Pensioenfonds Consumentenbond te Den Haag is aan Triple A – Risk Finance 
Certification B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in 
de Pensioenwet over het boekjaar 2012. 
 
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 fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij 
gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. 
In overeenstemming met de richtlijn “Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de 
controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen” heeft de accountant van het 
pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de 
volledigheid van de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn 
oordeelsvorming van belang zijn.  
 
Werkzaamheden  
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 
van de Pensioenwet. 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 ondermeer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen 

vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld en 
-  heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.  
 
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd 
over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane 
verplichtingen kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het 
pensioenfonds. 
 
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen 
het Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een 
deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.  
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Oordeel 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en 
uitgangspunten, als geheel bezien toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het 
pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar niet lager 
dan het wettelijk minimaal vereist vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien 
van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een reservetekort. 
  
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 
126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132. Inzake artikel 137 
onthoud ik mij van mijn oordeel, aangezien er recentelijk geen continuïteitsanalyse en/of 
consistentietoets is uitgevoerd door het pensioenfonds. 
 
De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond is naar mijn mening niet 
voldoende, vanwege een reservetekort.  
 
Amsterdam, 18 juni 2013 
 
 
 
drs. P. Heesterbeek AAG 
verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification B.V. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 

Verklaring betreffende de jaarrekening  

Wij hebben de jaarrekening over 2012 van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond te 's-
Gravenhage gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de 
staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Verslag 
van het Bestuur, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 
van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel  
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond per 31 december 2012 en van het 
resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van het Bestuur, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 
onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag 
van het Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
 
Utrecht, 18 juni 2013 
 
KPMG Accountants N.V. 
 
 
 
A.J.H. Reijns RA 
 
 


