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Voorwoord van de voorzitter 
 

Meerdere keren heeft het bestuur zich afgevraagd of de uitvoering van de pensioenregeling van de 

Consumentenbond door een eigen uitvoeringsorganisatie doelmatig is en in het belang van de 

deelnemers. Tot 2015 was steeds de slotsom dat een continuering van het pensioenfonds de beste 

optie was. Die conclusie werd gedeeld door de werkgever, het Verantwoordingsorgaan en ook de 

deelnemers lieten telkens blijken waarde te hechten aan een eigen pensioenfonds.  

 

Vanaf 2015 begon deze visie te kantelen. De uitvoeringskosten gingen drastisch omhoog, vooral het 

strengere toezicht door DNB vanwege een aantal wettelijke veranderingen was daarvoor een 

oorzaak. De invoering van het nieuw Financieel Toezichtkader vereiste kostbare externe advisering. 

Verder werd op het bestuur een steeds groter beroep gedaan om de eigen pensioenexpertise op peil 

te houden, er werden zwaardere eisen gesteld op het gebied van `pension fund governance´ en het 

bestuur ervoer taakverzwaring om serieus inhoud te geven aan pensioencommunicatie met de 

deelnemers en toezichthouders.  

Van essentieel belang was verder dat de continuïteit van het bestuur op termijn zorgen baarde.  

 

In najaar 2015 was de conclusie na een kritische analyse duidelijk: in het belang van de deelnemers 

werd in een bestuursvergadering besloten tot collectieve overdracht van de opgebouwde aanspraken 

en –rechten. Daarna, en steeds met nauwkeurige inachtneming van de regels die DNB toepast 

hierbij, tot de liquidatie van het pensioenfonds. 

In het proces van waardeoverdracht is steeds de nodige aandacht gegeven aan de communicatie met 

de deelnemers. De samenwerking met de werkgever was steeds voortreffelijk. 

 

Dit liquidatieverslag is het sluitstuk van het zelfstandige bestaan van het pensioenfonds van de 

Consumentenbond. Sinds 2006 heb ik voorzitter van dit bijzondere fonds mogen zijn. Steeds weer 

was ik onder de indruk met welke betrokkenheid de medebestuurders hun werk (vaak naast een 

drukke baan, of als gepensioneerde) voor het pensioenfonds – in casu de deelnemers - hebben 

verricht. 

 

 

Rob Bakker, 

Voorzitter 
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Karakteristieken van het pensioenfonds 

Liquidatiebesluit 
Het bestuur heeft op 16 december 2015 het besluit genomen de verplichtingen van het fonds over te 

dragen naar een andere uitvoerder en aansluitend de stichting op te heffen. Als gevolg van dit 

genomen liquidatiebesluit voert het pensioenfonds vanaf deze datum de naam ‘Stichting 

Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie)’. De op dat moment zittende bestuursleden treden 

allen vanaf deze datum op als vereffenaars. Dit is op 29 januari 2016 gemeld bij de Kamer van 

Koophandel. 

Profiel 
De Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie), 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. 

 

De missie van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) is om op nauwgezette 

en transparante wijze uitvoering te geven aan de pensioenregeling van de Consumentenbond. 

  

Het fonds streeft daarbij naar: 

 een evenwichtige afweging van de belangen van alle (groepen) deelnemers; 

 een verantwoord systeem van risicoanalyse en risicobeheersing; 

 een prudent beleggingsbeleid dat afgestemd is op de pensioenverplichtingen; 

 een zodanige communicatie met alle pensioenbelanghebbenden dat hun verwachtingen zoveel 

mogelijk overeenstemmen met de resultaten van het fonds. 

  

Het fonds richt zich bij de uitvoering van de collectieve beschikbare premieregeling meer in het 

bijzonder op: 

 stabiele uitkeringen, voor zover mogelijk waardevast; 

 een aanvaardbaar, zo laag mogelijk kostenniveau. 

 

Het fonds geeft uitvoering 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. 

 

Gelet op de beperkte omvang van het fonds geldt voor wat betreft de werkzaamheden “uitbesteding 

tenzij…”. De tekst van de uitbestedingsovereenkomsten is zodanig dat het Bestuur van het 

pensioenfonds zijn verantwoordelijkheid te allen tijde kan waarmaken. 

 

De uitvoeringsovereenkomst tussen de Consumentenbond en het pensioenfonds 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. 
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De uitvoeringsovereenkomst is per 1 januari 2016 opgezegd, waarna een beëindigingsovereenkomst 

is afgesloten. 

 

Als gevolg van het genomen liquidatiebesluit heeft het fonds zich tevens ten doel gesteld het 

afwikkelen van het pensioenfonds en het overdragen van de pensioenverplichtingen zoals 

opgebouwd tot en met 31 december 2015 ten behoeve van alle deelnemers en hun nabestaanden. 

Per 12 juli 2016 zijn de aanspraken van de deelnemers, zoals opgebouwd tot en met 31 december 

2015, ondergebracht bij Pensioenfonds PNO Media (hierna PNO Media). De opbouw van de 

pensioenaanspraken vanaf 1 januari 2016 is eveneens ondergebracht bij PNO Media. 

Organisatie 

Bestuur / college van vereffenaars 

De samenstelling van het college van vereffenaars onder wiens verantwoordelijkheid dit verslag 

uitkomt, is als volgt: 

 Rob Bakker (1951), namens werkgever, extern voorzitter, RBA-ADVIES 

 Reinout van der Heijden (1961), namens werknemer, secretaris, hoofdredacteur Geldgids 

 Leo Willigenburg (1950), namens werkgever, lid,  bedrijfsjurist / directiesecretaris 

 Francisca Wesseling-Dahmen (1948), namens werkgever, lid, gepensioneerd 

 Wim van Campen (1940), namens werknemer, lid, gepensioneerd 

 Rien Meijer (1973), namens werknemer, lid, redacteur/onderzoeker 

 

Als gevolg van het liquidatiebesluit op 16 december 2015 treden de op dat moment zittende 

bestuursleden vanaf deze datum op als vereffenaars. De ‘omzetting’ van het bestuur naar het 

college van vereffenaars is op 29 januari 2016 bij de Kamer van Koophandel gemeld. 

Ambtelijk secretaris 

Het bestuur (huidige college van vereffenaars) heeft onder meer de volgende taken van het 

pensioenfonds gedelegeerd aan de ambtelijk secretaris van het pensioenfonds (Kitty Schuuring, 

senior medewerker Personeel & Organisatie bij de Consumentenbond): 

 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. 
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Interne administrateur 

Uitvoerende taken zijn verder gedelegeerd aan Francisca Wesseling-Dahmen, bestuurslid van het 

fonds (en huidig lid van het college van vereffenaars) en voorheen teamleider Salarisadministratie 

bij de Consumentenbond. 

 

Het gaat daarbij om de volgende taken: 

 Financiële administratie en de interne controle daarop; 

 Sturing geven aan interne controlemaatregelen; 

 Bewaken van het proces van totstandkoming van het jaarverslag.  

Verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan is op 7 december 2007 ingesteld en bestaat eind 2015 uit drie leden: 

een lid namens de werkgever, Kirsten Kolkman (manager P&O, voorzitter), een lid namens de 

deelnemers, Marc 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. Over de inhoudelijke werkzaamheden van het 

verantwoordingsorgaan met betrekking tot het liquidatietraject wordt verslag gedaan op bladzijde 

15 van het jaarverslag. 

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 taak is door het bestuur opgedragen aan de maatschap VC Holland. Deze 

commissie komt ten minste een keer per drie jaar bijeen, voor het laatst in 2014. Gezien de nadien 

ingezette liquidatieprocedure is deze visitatie de laatste geweest voor het fonds. 

Eveneens in het licht van de liquidatie heeft het toenmalige bestuur besloten om af te zien van de 

wettelijk voorgeschreven omvorming van de Visitatiecommissie in een Raad van Toezicht. 

Compliance-officer 

Het pensioenfonds heeft een compliance-officer in de persoon van 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 Integriteitscode 

van het fonds, alsmede het beantwoorden van eventuele vragen daarover. Jaarlijks ondertekenen de 

bestuurders en de andere direct bij het fonds betrokkenen een verklaring dat zij zich in het 

afgelopen kalenderjaar aan deze code hebben gehouden. Nieuwe bestuurders en betrokkenen 

verklaren schriftelijk bij hun aantreden dat ze zich aan de code zullen houden. 

 

De compliance-officer heeft gerapporteerd dat er in 2016 geen meldingen zijn gedaan door 

bestuurders, en dat hij geen signalen heeft gekregen over gedragingen of activiteiten die op 

enigerlei wijze zouden indruisen tegen wat in de Integriteitscode is vastgelegd. 
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Uitvoeringsorganisatie 

Binnen de uitvoeringsorganisatie zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in grote lijnen als 

volgt verdeeld.  

 

Het bestuur (huidige college van vereffenaars) 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; 

 Het voorbereiden en vaststellen van statuten- en/of reglementswijzigingen. Het wijzigen van de 

statuten 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; 

 Het voorbereiden en vaststellen en/of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst met de 

werkgever; 

 Het voorbereiden en vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten en toezien op de 

uitvoering ervan; 

 Het voorbereiden en vaststellen van bestuursbesluiten, waaronder het jaarlijks vaststellen van de 

hoogte van de franchise en de voorwaardelijke toeslag; 

 Het aangaan van contractuele verplichtingen, waartoe minimaal één werknemers-

vertegenwoordiger samen met één werkgeversvertegenwoordiger bevoegd zijn.  

 

Een externe administrateur (Administratieve Ondersteuning D. Smit, AODS) bereidt het 

jaarverslag en de jaarrekening voor en verzorgt de verslaglegging naar DNB. Daarnaast heeft 

AODS ook zorg gedragen voor de opstelling van het liquidatieverslag. 

 

Het bestuur (huidige college van vereffenaars) 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 (huidige college van vereffenaars) clausules 

opgenomen over functiescheiding en verdere interne controlemaatregelen. Het bestuur (huidige 

college van vereffenaars) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen 

gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van het fonds. 

 

De pensioenuitvoerder (Centraal Beheer Achmea, hierna CBA) 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.  

 

In verband met de overdracht per 12 juli 2016 van de tot en met 31 december 2015 opgebouwde 

rechten van alle deelnemers heeft CBA tot en met juli 2016 de pensioenuitkeringen verzorgd; met 

ingang van augustus vinden de uitkeringen plaats door de nieuwe pensioenuitvoerder (PNO Media). 
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De vermogensbeheerder (Aegon Investment Management B.V.) heeft 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 van de periodieke 

verslaglegging over de vermogenspositie en beleggingsprestaties.  

 

In verband met de overdracht van de tot en met 31 december 2015 opgebouwde rechten van alle 

deelnemers naar PNO Media is de volledige beleggingsportefeuille op 12 juli 2016 verkocht. De 

betreffende middelen zijn (onder aftrek van een bedrag voor de afwikkeling van de verwachte 

liquidatiekosten) op 15 juli en 18 juli 2016 overgedragen aan de nieuwe uitvoerder. 

 

Het bestuur (huidige college van vereffenaars) heeft een extern accountantskantoor aangesteld 

(BDO Audit & Assurance B.V.). Deze accountant controleert jaarlijks de cijfers van het 

pensioenfonds en doet vervolgens verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een 

controleverklaring en een verslag van bevindingen. De controle van het liquidatieverslag zal 

eveneens door deze accountant worden verzorgd, waarbij enkel een controleverklaring zal worden 

afgegeven. 

 

Daarnaast heeft het bestuur (huidige college van vereffenaars) voor het certificerende werk rond het 

jaarwerk een actuarieel bureau aangesteld (Triple A – Risk Finance Certification B.V.). 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 certificerend actuaris heeft, gezien de overdracht van de 

pensioenverplichtingen naar een nieuwe uitvoerder, voor boekjaar 2016 geen werkzaamheden 

hoeven uitvoeren. 

De adviserend actuaris (Willis Towers Watson) geeft het bestuur (huidige college van 

vereffenaars) gevraagd en ongevraagd advies over de activiteiten van het fonds en over 

ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Ook bij de ingezette liquidatieprocedure 

vervult de adviserend actuaris een aantal nauwkeurig omschreven adviserende en uitvoerende 

taken. 

Daarnaast heeft het college van vereffenaars tevens gebruik gemaakt van de expertise van bureau 

Sprenkels & Verschuren voor de controle van de door PNO Media berekende koopsommen voor de 

nominale inkoop en eenmalige verhoging. 

Beleggingscommissie 

De beleggingscommissie komt in principe één 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 (voormalig bestuurslid pensioenfonds) en 

Reinout van der Heijden (secretaris van het pensioenfonds (huidig secretaris van college van 

vereffenaars)). De beleggingscommissie baseert haar werkzaamheden op een door het bestuur 

(huidige college van vereffenaars) vastgesteld reglement. De beleggingscommissie adviseert 

gevraagd en ongevraagd het bestuur (huidige college van vereffenaars) over het beleggingsbeleid. 
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Verslag van het college van vereffenaars 

Voorbeschouwing 
Sinds 2008 heeft het bestuur van het pensioenfonds tweejaarlijks het voortbestaan van het 

pensioenfonds geëvalueerd. In 2015 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het pensioenfonds 

geen zelfstandig bestaansrecht meer heeft. De redenen hiervoor zijn onder andere dat de continuïteit 

van het bestuur niet meer vanzelfsprekend is, de diverse wijzigingen in wet- en regelgeving leiden 

tot hogere uitvoeringskosten en meer complexiteit bij het besturen van het pensioenfonds. 

Bestuursvergaderingen 
Het college van vereffenaars kwam in 2016 vier keer bijeen voor reguliere vergaderingen en had 

daarnaast tweewekelijks overleg over de voorgenomen waardeoverdracht en liquidatie van het 

pensioenfonds. Tevens vond regelmatig aanvullend overleg plaats (doorgaans via een conference 

call) om actuele ontwikkelingen te bespreken en, indien noodzakelijk, aansluitend zo nodig snel af 

te stemmen met alle relevante partijen. 

 

Teneinde het proces van de collectieve waardeoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft 

vanaf juli 2016 wekelijks een conference call plaatsgevonden, waarbij het college van vereffenaars, 

vertegenwoordigers van PNO Media en CBA, WTW en AODS waren aangesloten. Na de 

overdracht van het deelnemersbestand aan PNO Media is Sprenkels & Verschuren aan de calls gaan 

deelnemen. Tijdens deze calls werd de voortgang van het ten behoeve van het liquidatietraject 

opgestelde stappenplan besproken en konden eventuele issues tijdig worden behandeld. 

Besluit tot liquidatie 
In de bestuursvergadering van 16 december 2015 is door het voltallige bestuur het besluit genomen 

om het fonds op te heffen conform de statuten. Het besluit om de tot en met 31 december 2015 

opgebouwde pensioenaanspraken onder te brengen bij PNO Media is genomen op basis van de toen 

voorhanden zijnde concept offerte van PNO Media in de bestuursvergadering van 16 december 

2015. 

Het voornemen tot collectieve overdracht is, conform de vereiste bepalingen, ter goedkeuring 

voorgelegd aan DNB. De toezichthouder heeft hier, na afstemming met de vereffenaars, 

goedkeuring aan gegeven. Teneinde het toezicht op de collectieve overdracht en de liquidatie van 

het fonds zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben de vereffenaars DNB periodiek op de hoogte 

gehouden van de stand van zaken (onder meer door inzicht te geven in het opgestelde stappenplan). 

 

De vereffenaars, zijnde het voormalige bestuur, zullen aan de Kamer van Koophandel waar de 

stichting is ingeschreven opgaaf doen van de ontbinding. De melding aan de Kamer van 

Koophandel omtrent het voornemen tot liquidatie over te gaan heeft op 29 januari 2016 

plaatsgevonden. 

Overdracht van de verplichtingen 
De tot en met 31 december 2015 opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 12 juli 2016 

ondergebracht bij Pensioenfonds PNO Media. De voor deze inkoop benodigde koopsom bedraagt 

€ 71.555.574. Deze koopsom heeft betrekking op het volledige deelnemersbestand. 
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Betaling van deze koopsom heeft plaatsgevonden op 15 juli (€ 75.000.000) en 18 juli (€ 1.500.000). 

Daarnaast heeft op 24 november 2016 een finale betaling plaatsgevonden van de resterende 

middelen van het fonds ad € 23.610. Als onderdeel van de voorlopige betalingen in juli 2016 heeft 

tevens een voorschotbetaling plaatsgevonden voor de financiering van een eenmalige verhoging 

van alle rechten. 

De voor de nominale inkoop benodigde koopsom is bepaald per 12 juli 2016. Het fonds heeft vanuit 

de eigen middelen de uitkeringen verzorgd over de periode januari tot en met juli 2016. Dit 

betekent dat het fonds voor de periode van 12 tot en met 31 juli 2016 feitelijk de uitkeringen voor 

Pensioenfonds PNO Media heeft verzorgd. De betreffende middelen (ad € 62.195) zijn dienen 

derhalve eveneens als een betaling van beschikbare middelen te worden beschouwd. Het totaal van 

de beschikbare middelen ten behoeve van de financiering van inkoop van rechten bedraagt derhalve 

€ 76.585.805. Uitgaande van de voor de nominale inkoop benodigde koopsom ad € 71.555.574 is 

derhalve een bedrag ad € 5.030.231 beschikbaar voor de financiering van de eenmalige verhoging. 

 

De feitelijke overdracht van de verplichtingen is met de betaling van de inkoopsom per 15 juli 2016 

geëffectueerd. Het verschil tussen de benodigde koopsom voor de nominale inkoop van rechten en 

de feitelijk gedane betalingen (ad € 5.030.231) wordt volledig aangewend voor de financiering van 

een eenmalige verhoging van de rechten van alle deelnemers met 7,03%. Deze eenmalige 

verhoging van de rechten is met terugwerkende kracht tot 12 juli 2016 verwerkt; nabetaling aan de 

deelnemers zal plaatsvinden in januari 2017. 

Akte van overdracht 
In de akte van overdracht tussen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) en 

Pensioenfonds PNO Media zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van de in het 

fonds aanwezige verplichtingen aan PNO Media. Voor de overdracht van de aanspraken is een 

vrijwaringsverklaring opgenomen. De datum van overdracht ligt op 1 januari 2016. 

 

De overdracht van alle deelnemersdossiers van CBA naar PNO Media heeft in digitale vorm 

plaatsgevonden in september 2016. Daarnaast heeft eveneens in september 2016 overdracht 

plaatsgevonden van de deelnemersdossiers van de werkgever naar PNO Media. 

Instemming belanghebbenden / communicatie 
Door middel van de brief van december 2015 zijn alle deelnemers schriftelijk geïnformeerd over 

het besluit tot liquidatie. Hierbij is tevens aandacht besteed aan de overdracht van de 

pensioenverplichtingen naar de nieuwe uitvoerder. 

 

Het batig liquidatiesaldo is volledig aangewend ter verhoging van alle opgebouwde 

pensioenaanspraken. De deelnemers worden geïnformeerd omtrent de gevolgen op de opgebouwde 

rechten als gevolg van de aanwending van dit batige liquidatiesaldo middels een brief in december 

2016. 

 

Bij toekomstige vragen over pensioenen kunnen deelnemers terecht bij PNO Media en de 

werkgever. Daarnaast is met de oude uitvoerder (CBA) afgesproken dat zij, in het geval van 

eventuele vragen met betrekking tot het verleden, beschikbaar blijft voor het verstrekken van 

informatie aan de nieuwe uitvoerder. 
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Verslag van het verantwoordingsorgaan 

Oordeel van het verantwoordingsorgaan over het handelen van het college van vereffenaars van 

de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) bij de liquidatie van het fonds 

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft op 16 december 2015 kennis genomen van uw besluit om 

het Pensioenfonds SPC te liquideren en de waarde van de opgebouwde rechten onder te brengen bij 

het Pensioenfonds PNO Media. Het VO heeft positief advies uitgebracht over deze toetreding en de 

collectieve waardeoverdracht daar naar toe. Na het genomen besluit tot liquidatie van het fonds, tot 

op heden, is het VO voortdurend over de verschillende fases van de liquidatie c.q. het 

voortgangsproces geïnformeerd. Het VO is van mening dat hierdoor volledig voldaan wordt aan een 

evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers t.w. de actieve, slapers en gepensioneerden. 

Het VO heeft kennis genomen van het liquidatieverslag en de financiële afwikkeling van de 

genomen besluiten door het bestuur c.q. vereffenaars. Het VO heeft kunnen vaststellen dat het 

liquidatiesaldo ruimte biedt voor een inkoop van een eenmalige verhoging van de rechten van alle 

deelnemers. Deze verhoging van circa 7% zal (met terugwerkende kracht) begin 2017 aan de 

deelnemers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden toegekend. Het VO kan met 

deze extra toeslag instemmen. 

 

Het liquidatieverslag hebben wij voor kennisgeving aangenomen en heeft niet geleid tot op- en/of 

aanmerkingen. Over het liquidatieverslag wensen wij geen nader overleg met het bestuur te voeren.  

 

Het VO hecht eraan zijn grote waardering uit te spreken voor de vele en zorgvuldige inspanningen 

die het bestuur van SPC, nu College van Vereffenaars SPC i.l., heeft gedaan om de liquidatie met 

alle mogelijke zorgvuldigheid af te ronden.  

  

Hartelijke groet, 

 

Kirsten Kolkman 

Marc Torkler 

Otto Zuidwijk 

Verantwoordingsorgaan SPC 

Reactie college van vereffenaars op het verslag van het verantwoordingsorgaan 

Het college van vereffenaars heeft wederom met waardering kennis genomen van het oordeel van 

het Verantwoordingsorgaan. Daarnaast wil het college graag een dankwoord aan het 

Verantwoordingsorgaan uitspreken voor de jarenlange prettige en constructieve samenwerking. 
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Afwikkeling van de overige verplichtingen 

Uitvoeringskosten 

De verplichtingen inzake uitvoeringskosten worden met ingang van 1 december 2016 volledig 

overgenomen door de werkgever, Consumentenbond. Deze uitvoeringskosten bestaan uit nog te 

betalen uitvoeringskosten, nog niet betaalde rekeningen, reeds in rekening gebrachte kosten in het 

kader van de liquidatie of kosten die daarvoor nog in rekening worden gebracht. Het college van 

vereffenaars heeft een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten; 

deze zijn vastgesteld op € 7.989. Vanuit de beschikbare middelen van het fonds is dit bedrag 

overgemaakt aan de werkgever, welke vervolgens zorg zal dragen voor de verdere afwikkeling van 

de betreffende nota’s. De werkgever heeft zich bereid getoond eventuele hogere kosten (welke niet 

meer vanuit het ontvangen bedrag kunnen worden betaald) voor eigen rekening te zullen nemen. 

Een en ander is formeel vastgelegd in een overeenkomst tussen de werkgever en het fonds, welke is 

gedateerd d.d. 1 december 2016. 

Afwikkeling batig saldo 

Als gevolg van het overschot na verkoop van de beleggingen van het fonds eindigt het 

pensioenfonds met een positief saldo. Dit saldo, na inkoop van de nominale aanspraken, is 

vastgesteld op € 5.030.231. Voor een nadere toelichting op de samenstelling van dit bedrag wordt 

verwezen naar pagina 14 van dit verslag. 

Dit saldo is volledig aangewend om de pensioenaanspraken zoals aanwezig op 12 juli 2016 van alle 

deelnemers eenmalig te verhogen met 7,03%. 

Rekening en verantwoording en plan van verdeling 

De vereffenaars dienen een rekening en verantwoording op te stellen van de vereffening, waaruit de 

omvang en samenstelling van het overschot blijkt, alsmede een plan van verdeling. Het opstellen 

van een verdelingsplan is wettelijk verplicht indien sprake is van meer dan één gerechtigde. Het 

batig saldo dient in ieder geval zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de statuten van 

de stichting te worden aangewend. 

 

De vereffenaars hebben daartoe een rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld (in 

de vorm van dit liquidatieverslag), waaruit blijkt hoe de gelden van de stichting zijn besteed en wat 

er resteert nadat de lopende financiële verplichtingen zijn voldaan. De besteding van het batig saldo 

blijkt uit de toelichting die bij de rekening en verantwoording is gevoegd. Aangezien geen sprake is 

van meerdere gerechtigden hebben de vereffenaars geen plan van verdeling opgesteld. 
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Ter inzagelegging 

De vereffenaars hebben de rekening en verantwoording van de vereffening d.d. 5 september 2016 

bij de Kamer van Koophandel te Den Haag voor een ieder ter inzage is gelegd; de wettelijke termijn 

van inzage bedraagt 2 maanden. De ter inzagelegging dient door de vereffenaars in een landelijk 

dagblad kenbaar te worden gemaakt, waarbij wordt aangegeven waar en tot wanneer de rekening en 

verantwoording ter inzage liggen. Deze aankondiging heeft op 12 september 2016 plaatsgevonden 

middels een advertentie in Trouw. 

 

Binnen de genoemde termijn van twee maanden kunnen schuldeisers tegen de rekening en 

verantwoording in verzet komen. Een dergelijk verzet dient op dezelfde wijze te worden bekend 

gemaakt als bij de nederlegging van de rekening en verantwoording. 

 

Het fonds heeft geen melding ontvangen van partijen die tegen de rekening en verantwoording in 

verzet zijn gekomen. Dit is bevestigd door de op 29 november 2016 van de Rechtbank te den Haag 

ontvangen ‘akte van non-verzet’. 
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Einde stichting 

Vereffening 

Dit liquidatieverslag zal aan de toezichthouder (De Nederlandse Bank) worden voorgelegd. Mede 

op basis hiervan zal DNB een besluit nemen omtrent de beëindiging van het toezicht op Stichting 

Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie). Het fonds dient tot het moment van dat besluit aan 

alle (rapportage)verplichtingen van de toezichthouder te blijven voldoen. Volledigheidshalve wordt 

hierbij opgemerkt dat uit hoofde van het toezicht gedurende de verslagperiode geen dwangsommen 

of boetes aan het fonds zijn opgelegd. 

 

Nadat DNB het toezicht op het fonds formeel heeft beëindigd zal de stichting kunnen worden 

uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarmee het einde van het fonds een feit zal zijn. 

Bewaarplicht boeken en bescheiden 

De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden 

bewaard gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan. Het bestuur dient 

hiertoe een bewaarder aan te stellen. 

De bewaarder dient binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn adres en naam aan 

de registers van de Kamer van Koophandel waar de ontbonden stichting was ingeschreven op te 

geven. 

 

De stukken van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) zullen worden bewaard 

op het adres van de werkgever: Consumentenbond, Enthovenplein 1, 2521 DA te ‘s-Gravenhage. 

 

’s-Gravenhage, 21 december 2016 

 

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) 

Het college van vereffenaars 

 

Rob Bakker – voorzitter 

Reinout van der Heijden – secretaris 

Leo Willigenburg 

Francisca Wesseling-Dahmen 

Wim van Campen 

Rien Meijer 
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Liquidatiebalans per 8 december 2016 
(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten) 

 

A c t i v a  

 

 8 december 2016  2015 
         

 Toelichting € € € € 

 

Beleggingen voor risico fonds 

Aandelen  5 -  16.543.418 

Vastgoed  5 -  6.179.876 

Vastrentende waarden 5 -  43.539.758 

Overige beleggingen 5 -  2.846.826 

Liquide middelen 5 -  67.610 
        

     -  69.177.488 

 

Beleggingen voor risico deelnemers 

Beleggingen voor risico deelnemers 6  -  407.901 

 

Vorderingen en overlopende activa 

Rekening-courant Consumentenbond  -  2.726 

Overige vorderingen en 

overlopende activa 8 -  30.341 

Liquide middelen 9 -  26.123 
        

     -  59.190 

 

 

 

 
         

    -  69.644.579          
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P a s s i v a  

 

 8 december 2016  2015 
         

 Toelichting € € € € 

Vermogen 

Algemene reserve 10 -  (597.595) 

Reserve technisch resultaat 11 -  1.122.171 
        

   -  524.576 

 

Technische voorzieningen 

Voorziening pensioenverplichtingen 

 voor risico fonds 12  -  68.623.316 

Voorziening voor risico deelnemers 13  -  407.901 

 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en 

 overlopende passiva 14  -  88.786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

    -  69.644.579          
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Staat van baten en lasten over 2016 (tot en met 8 december) 
 

 

 1 januari t/m 

 8 december 2016  2015 
         

 Toelichting € € € € 

Baten 

Premiebijdragen (van werkgever 

 en werknemers) 17  -  2.229.118 

Premiebijdragen voor risico deelnemers 18  8.929  3.483 

Beleggingsresultaten voor 

 risico fonds 19  8.088.427  (1.666.463) 

Beleggingsresultaten voor 

 risico deelnemers 20  49.019  (9.945) 
          

Totaal baten   8.146.375  556.193 

 

 

Lasten 

Mutatie voorziening pensioen- 

 verplichtingen voor risico fonds  

 - pensioenopbouw 21 -  1.675.298 

 - rentetoevoeging 22 (21.867)  115.348 

 - wijziging marktrente 23 11.171.793  4.104.061 

 - onttrekking voor uitkeringen 24 (712.856)  (1.030.692) 

 - onttrekking voor pensioen- 

 uitvoeringskosten 25 (21.386)  (30.707) 

 - wijziging door overdracht rechten 26 (79.039.000)  84.172 

 - overige mutaties 27 -  228.609 
       

    (68.623.316)  5.146.089 

Mutatie voorziening voor risico 

 deelnemers 28  (407.901)  (107.251) 

Pensioenuitkeringen 29  712.856  1.027.929 

Pensioenuitvoeringskosten 30  310.170  320.237 

Saldo overdracht van rechten 33  76.658.610  (48.287) 

Overige lasten 34  20.532  - 
         

Totaal lasten  8.670.951  6.338.717 
 
         

Resultaat  (524.576)  (5.782.524)          
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Bestemming van het saldo van baten en lasten 
 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Algemene reserve (524.576) (5.875.239) 

Reserve technisch resultaat - 92.715 
     

   (524.576) (5.782.524)      
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Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 8 december 2016 
 

 

 1 januari t/m 

 8 december 2016  2015 
         

  € € € € 

Kasstromen uit pensioenactiviteiten 

Ontvangen bijdragen van werkgevers 

 en werknemers 11.655  2.218.688 

Ontvangsten wegens overgenomen 

 verplichtingen -  48.287 

Uitgaven wegens overgedragen 

 verplichtingen (76.658.610)  - 

Uitgekeerde pensioenen (682.897)  (1.057.887) 

Betaalde premies herverzekering (20.532)  - 

Betaalde pensioenuitvoerings- en 

 administratiekosten (389.518)  (314.793) 
       

    (77.739.902)  894.295 

 

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten 

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 2.694.620  (82.376) 

Verkopen en aflossingen van beleggingen 83.301.164  17.630.866 

Aankoop beleggingen (8.348.561)  (18.416.902) 

Betaalde kosten van vermogensbeheer (1.063)  13.945 
       

    77.646.160  (854.467) 
         

Toename / afname liquide middelen  (93.742)  39.828 

 

Saldo liquide middelen primo boekjaar  93.742  53.914 
         

Saldo liquide middelen ultimo boekjaar  -  93.742          

 

 

Het saldo liquide middelen ultimo boekjaar bestaat uit: 

 

Liquide middelen voor risico fonds  -  1.544 

Liquide middelen voor risico deelnemers  -  9 

Deposito’s  -  66.066 

Liquide middelen (betaalrekeningen)  -  26.123 
         

Saldo ultimo boekjaar  -  93.742          
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Toelichting behorende tot het financieel verslag over de periode 

1 januari tot en met 8 december 2016 

1 Inleiding 
Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage 

(Enthovenplein 1) is opgericht op 4 juni 1998. De stichting is een ondernemingspensioenfonds en is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 271727775. 

 

Het doel van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) 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 jaarlijkse opbouw en / of de 

aanspraken (tijdelijk) worden verlaagd.  

 

De vereffenaars zien toe op de inning van de vorderingen en het voldoen van de verplichtingen, 

zoals verantwoord in de balans. Daarnaast zullen zij zorg dragen voor de bewaking van een correcte 

toekenning van de inkoop bij Pensioenfonds PNO Media. 

 

Als gevolg van de beëindigingsovereenkomst met de Consumentenbond heeft het bestuur in 2015 

besloten tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) van de uitkeringsaanspraken naar 

Pensioenfonds PNO Media die op 12 juli 2016 geëffectueerd is. Op basis van deze overeenkomst is 

besloten tot liquidatie van het pensioenfonds.  

Als gevolg van de collectieve waardeoverdrachten per 12 juli 2016 aan Pensioenfonds PNO Media 

is het boekjaar vervroegd afgesloten, namelijk per 8 december 2016. Het financieel verslag betreft 

de periode 1 januari 2016 tot en met 8 december 2016. 

2 Overeenstemmingsverklaring 
Bij het opstellen van het liquidatieverslag is, voor zover van toepassing, aansluiting gezocht bij de 

wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met 

inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 

Het college van vereffenaars heeft op 8 december 2016 het liquidatieverslag opgemaakt. Het 

liquidatieverslag heeft betrekking over de periode 1 januari tot en met 8 december 2016. 
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3 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. 

4 Liquidatie 
Het bestuur heeft op 16 december 2015 besloten de stichting te liquideren; de toezichthouder 

(DNB) is op dezelfde datum van dit genomen besluit op de hoogte gesteld. De op dat moment 

zittende bestuursleden treden allen vanaf deze datum op als vereffenaars. Dit is op 29 januari 2016 

gemeld bij de Kamer van Koophandel. 

 

De per 31 december 2015 opgebouwde pensioenrechten zijn per 12 juli 2016 nominaal 

overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder (Pensioenfonds PNO Media). Deze overdracht 

heeft geen gevolgen voor de hoogte van de per 31 december 2015 opgebouwde rechten voor de bij 

het fonds aangesloten deelnemers. Wel zijn de opgebouwde rechten uit hoofde van kapitaal-

verzekeringen omgezet in pensioenaanspraken. 

Daarnaast heeft inkoop plaatsgevonden van een eenmalige verhoging van de rechten van alle 

deelnemers ad 7,03%. Deze verhoging is eveneens per 12 juli 2016 ingekocht. 

5 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling  

Liquidatiegrondslagen 

Bij de waardering van activa en passiva is rekening gehouden met de omstandigheid dat het 

pensioenfonds in liquidatie verkeert. Om deze reden is het liquidatieverslag niet op de grondslag 

van continuïteitsveronderstelling gebaseerd. De posten in de balans zijn afgewikkeld op basis van 

de werkelijk gerealiseerde waarde, rekening houdend met de hierna toegelichte schattingen en 

veronderstellingen. In de staat van baten en lasten zijn de in de rapporteringperiode werkelijk 

opgekomen baten en lasten verantwoord, eveneens rekening houdend met een aantal schattingen en 

veronderstellingen. 

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. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 
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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. 

Verantwoording van baten en lasten 

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 

alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 

meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

 

Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als 

gevolg hiervan kan sprake zijn van een post “nog af te wikkelen transacties”. Deze post kan zowel 

een actief als een passief zijn. 
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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. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in 

beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen 

vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 

 

Aandelen 

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 

gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers. De marktwaarde van niet-

beursgenoteerde participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het 

pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 

 

Vastrentende waarden 

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen 

zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers.  
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Indien vastrentende waarden 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. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde 

participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het 

eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 

 

Indien geen betrouwbare schatting van de actuele waarde van de obligaties is te maken worden 

aandelen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.  

 

Overige beleggingen 

Beursgenoteerde (indirecte) beleggingen in commodities worden gewaardeerd tegen de per 

balansdatum geldende beurskoers. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde commodities en 

participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het 

eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 

 

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 uitdrukking 

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 de herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord 

op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Bij waardering worden de 

herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de rententermijnstructuur, onder toepassing van 

de actuariële grondslagen van het fonds (zoals is toegelicht bij de waarderingsgrondslagen van de 

technische voorziening). Vorderingen uit herverzekeringscontracten die classificeren als 

garantiecontracten worden gelijkgesteld aan de hiertegenover staande technische voorziening. 

 

Vorderingen uit hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden 

verantwoord op het moment van toekenning door de herverzekeraar. 
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Vorderingen en overlopende activa 

Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het 

pensioenfonds. 

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 betreffen de opgebouwde 

nominale aanspraken. 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 2015: 

 Rekenrente: gebaseerd op de gecorrigeerde rentetermijnstructuur van de actuele nominale 

marktrente, zoals gepubliceerd door DNB, inclusief UFR (Ultimate Forward Rate). Dit kwam 

ultimo 2015 overeen met een vaste rekenrente ad 1,76%; 

 Overlevingstafels: AG Prognosetafel 2014, startkolom 2016, inclusief ervaringssterfte. De 

toegepaste ervaringssterfte betreft een fondsspecifieke ervaringssterfte op basis van het 

TowersWatson 2014 model; 

 Kostenopslag ter grootte van 3,0% van de voorziening voor pensioenverplichtingen in 

verband met 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. 

Overige schulden en overlopende passiva 

Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële 

waarde. Na de eerste verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk 

aan de nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten). 

Dekkingsgraad 

De (nominale) dekkingsgraad van het fonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal 

minus de kortlopende schulden en minus de langlopende schulden te delen op de technische 

voorzieningen zoals opgenomen in de balans. Onder het nFTK is de beleidsdekkingsgraad leidend 

voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van 

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 

De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in 

de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de voorziening 

pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks 

verantwoord in het resultaat. 

 

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. de te brengen 

bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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Beleggingsresultaten risico pensioenfonds / risico deelnemer 

 

Indirecte beleggingsopbrengsten 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde 

waardewijzigingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen 

van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van 

baten en lasten opgenomen. (In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben.  

 

Directe beleggingsopbrengsten 

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, 

dividenden, huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten.  

 

Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.  

 

Kosten vermogensbeheer 

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende interne 

kosten verstaan, alsmede de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten en provisies. 

Daarnaast worden tevens de kosten uit hoofde van beleggingsadviezen onder de kosten 

vermogensbeheer verantwoord. 

 

Pensioenuitkeringen 

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 

pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

Pensioenuitvoeringskosten 

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

Pensioenopbouw 

Bij de pensioenopbouw zijn aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd naar het niveau 

dat zij op balansdatum hebben.  

 

Rentetoevoeging 

De rentetoevoeging wordt berekend over de beginstand van de voorziening pensioenverplichtingen 

en de mutaties hierin gedurende het jaar. De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,181%, 

zijnde de éénjaarsrente uit de rentetermijnstructuur ultimo 2014. 

 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 

Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten 

(met name excassokosten) en pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen 

worden opgenomen. Deze post betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en 

uitkeringen van het verslagjaar. 
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Wijziging marktrente 

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door 

toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de 

rentetermijnstructuur wordt hieronder verantwoord. 

Tevens zijn per 31 december 2015 achtereenvolgens de volgende aanpassingen in de 

rentetermijnstructuur verwerkt: het vervallen van de driemaandsmiddeling en de aanpassing van de 

Ultimate Forward Rate (UFR) van 4,3% naar 3,2%. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 

naar de toelichting in de grondslagen inzake schattingswijzigingen. 

 

Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen 

Hieronder is opgenomen het in het boekjaar behaalde technisch resultaat op leven (kort en lang), 

mutaties en arbeidsongeschiktheid. 

 

Saldo overdrachten van rechten 

De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen 

dan wel overgedragen pensioenverplichtingen.  

 

Overige baten en lasten 

Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

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 
 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Aandelen 

 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

Stand primo verslagperiode 16.641.059 15.499.674 

Aankopen 307.000 2.843.000 

Verkopen  (17.119.451) (2.180.000) 
     

   (171.392) 16.162.674 

Waardeverandering 171.392 478.385 
     

Stand ultimo verslagperiode – totale portefeuille - 16.641.059 

Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen - (97.641) 
     

Stand ultimo verslagperiode – portefeuille voor risico pensioenfonds - 16.543.418 
     

 

De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 

 

MM World Equity Afdekking Top Fund - 11.314.375 

AeAM World Equity Index Fund (EUR) - 5.229.043 
     

Stand ultimo verslagperiode - 16.543.418 
     

 

Deze aandelen zijn niet-beursgenoteerd; de onderliggende waarden zijn doorgaans wel 

beursgenoteerd. 

 

Op 12 juli 2016 is de volledige aandelenportefeuille verkocht; de betreffende middelen zijn 

overgemaakt naar PNO Media ter financiering van de inkoop van de nominale aanspraken en 

eenmalige verhoging. 
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 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Vastgoed 

 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

Stand primo verslagperiode 6.216.350 6.204.741 

Aankopen 1.969.000 505.217 

Verkopen  (8.496.226) (1.036.000) 
     

   (310.876) 5.673.958 

Waardeverandering 310.876 542.392 
     

Stand ultimo verslagperiode – totale portefeuille - 6.216.350 

Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen - (36.474) 
     

Stand ultimo verslagperiode – portefeuille voor risico pensioenfonds - 6.179.876 
     

 

De portefeuille bestaat uit participaties in het AEAM Global Real Estate Fund en heeft betrekking 

op indirect vastgoed. Deze participaties zijn niet-beursgenoteerd; de onderliggende waarden zijn 

doorgaans wel beursgenoteerd. 

 

Op 12 juli 2016 is de volledige vastgoedportefeuille verkocht; de betreffende middelen zijn 

overgemaakt naar PNO Media ter financiering van de inkoop van de nominale aanspraken en 

eenmalige verhoging. 

 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Vastrentende waarden 
 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

Stand primo verslagperiode 43.796.733 46.262.844 

Aankopen 5.266.561 12.842.686 

Verkopen  (56.732.866) (13.966.866) 
     

   (7.669.572) 45.138.664 

Waardeverandering 7.669.572 (1.341.931) 
     

Stand ultimo verslagperiode – totale portefeuille - 43.796.733 

Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen - (256.975) 
     

Stand ultimo verslagperiode – portefeuille voor risico pensioenfonds - 43.539.758 
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 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

De samenstelling van de portefeuille is als volgt: 

 

AEAM European Bond Fund - 12.719.596 

AEAM European Credit Fund - 10.760.593 

AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR) - 1.968.114 

AEAM ABS Fund - 3.455.741 

AEAM Global High Yield Fund (EUR) - 5.046.435 

AeAM Strategic Liability Matching Fund - 6.305.104 

MM Inflation Index Linked Bond Top Fund - 3.284.175 
     

Stand ultimo verslagperiode - 43.539.758 
     

 

Deze participaties zijn niet-beursgenoteerd; de onderliggende waarden zijn doorgaans wel 

beursgenoteerd. 

 

Op 12 juli 2016 is de volledige vastrentende portefeuille verkocht; de betreffende middelen zijn 

overgemaakt naar PNO Media ter financiering van de inkoop van de nominale aanspraken en 

eenmalige verhoging. 

 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Overige beleggingen 

 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

Stand primo verslagperiode 2.863.628 2.373.981 

Aankopen  806.000 2.226.000 

Verkopen  (3.952.621) (448.000) 
     

   (282.993) 4.151.981 

Waardeverandering 282.993 (1.288.353) 
     

Stand ultimo verslagperiode – totale portefeuille - 2.863.628 

Waarvan met betrekking tot individuele spaarrekeningen - (16.802) 
     

Stand ultimo verslagperiode – portefeuille voor risico pensioenfonds - 2.846.826 
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De portefeuille bestaat uit participaties in het AEAM Global Commodity Fund en heeft betrekking 

op Commodities (Grondstoffen). Deze participaties zijn niet-beursgenoteerd; de onderliggende 

waarden zijn doorgaans wel beursgenoteerd. 

 

Op 12 juli 2016 is de volledige portefeuille verkocht; de betreffende middelen zijn overgemaakt 

naar PNO Media ter financiering van de inkoop van de nominale aanspraken en eenmalige 

verhoging. 

 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Liquide middelen 
 

Bankrekening gesepareerd beleggingsdepot - 1.544 

Deposito’s - 66.066 
     

Stand ultimo verslagperiode - 67.610 
     

 

Hieronder zijn 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. 

7 Beleggingen voor risico deelnemers  
 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Stand primo verslagperiode 407.901 515.152 

Stortingen 8.929 3.483 

Rendementsbijschrijving 49.019 (9.945) 

Overige mutaties - (100.789) 

Collectieve overdracht naar PNO Media (465.849) - 
     

Stand ultimo verslagperiode - 407.901 
     

 

De storting in 2016 betreft een nagekomen betaling met betrekking tot 2015 welke begin 2016 door 

het fonds is ontvangen. 
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De rendementsbijschrijving over 2016 heeft betrekking op het tot het moment van overdracht naar 

Pensioenfonds PNO Media behaalde rendement (ad 11,76%) op de beleggingsportefeuille. De 

beleggingen voor risico deelnemers zullen volledig worden aangewend voor de inkoop van rechten 

bij de nieuwe uitvoerder. 

 

In het kader van de werkzaamheden met betrekking tot de overdracht naar PNO Media is aan het 

licht gekomen dat de voorziening voor risico deelnemers in het verleden te hoog is vastgesteld. 

Hierbij werd (onterecht) rekening gehouden met een 4%-garantie (hetgeen wel bij de collectieve 

spaarkapitalen van toepassing is). Het corrigeren van deze onterechte garantie is in het 

verloopoverzicht verantwoord onder ‘overige mutaties’. 

 

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: 

 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Aandelen  - 97.641 

Vastgoed  - 36.474 

Vastrentende waarden - 256.975 

Overige beleggingen - 16.802 

Liquide middelen - 9 
     

Stand ultimo verslagperiode - 407.901 
     

8 Vorderingen en overlopende activa  
 

Betaalde voorschotten op uitkeringen - 29.958 

Nog te ontvangen dividendbelasting - - 

Nog te ontvangen restitutie beheerkosten - 306 

Overige nog te ontvangen posten - 77 
     

Stand ultimo verslagperiode - 30.341 
     

 

Op deze vorderingen is geen voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Deze 

vorderingen hebben allen een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
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9 Liquide middelen 
 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

ABN-AMRO-Bank N.V. - betaalrekening - 22.750 

Liquide middelen aangehouden bij Achmea - 3.373 
     

Stand ultimo verslagperiode - 26.123 
     

 

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, 

die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn en staan ter vrije beschikking van het 

fonds. 

 

De middelen van het fonds zijn in 2016 volledig aangewend ter financiering van de inkoop bij PNO 

Media, alsmede voor het verrichten van betalingen van de aan de liquidatie verbonden kosten. 

In verband met de liquidatie van het fonds zijn de bankrekeningen op in oktober en december 2016 

opgeheven. Vooruitlopend hierop heeft een betaling ad € 7.989 aan de werkgever plaatsgevonden; 

dit bedrag betreft de inschatting van de nog te verwachten kosten met betrekking tot de liquidatie. 

De werkgever heeft aangegeven een eventuele onvoorziene overschrijding van haar rekening te 

zullen nemen. 

Een en ander is formeel vastgelegd in een overeenkomst tussen het fonds en de werkgever, welke is 

gedateerd op 1 december 2016. 

10 Algemene reserve 
 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Stand primo verslagperiode (597.595) 5.277.644 

Overboeking van reserve technisch resultaat 1.122.171 - 

Bestemming van het resultaat (524.576) (5.875.239) 
     

Stand ultimo verslagperiode - (597.595) 
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11 Reserve technisch resultaat 
 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Stand primo verslagperiode 1.122.171 1.029.456 

Overboeking naar algemene reserve (1.122.171) - 

Bestemming van het resultaat - 92.715 
     

Stand ultimo verslagperiode - 1.122.171 
     

 

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 2015 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 het 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 € 283.914. 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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12 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 
 

De voorziening pensioenverplichtingen heeft zich als volgt ontwikkeld: 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Stand primo verslagperiode 68.623.316 63.477.227 

Pensioenopbouw - 1.675.298 

Rentetoevoeging (21.867) 115.348 

Wijziging marktrente 11.171.793 4.104.061 

Onttrekking voor uitkeringen (712.856) (1.030.692) 

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten (21.386) (30.707) 

Wijziging door overdracht rechten (79.039.000) 84.172 

Overige mutaties - 228.609 
     

Stand ultimo verslagperiode - 68.623.316 
     

 

De regel ‘wijziging door overdracht rechten’ heeft volledig betrekking op de vrijval van de 

voorziening pensioenverplichtingen als gevolg van de collectieve waardeoverdracht naar PNO 

Media. 

 

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: 

 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Actieve deelnemers - 23.444.877 

Gewezen deelnemers - 19.709.283 

Gepensioneerden - 17.171.972 

Pensioenspaarverzekeringen - 5.489.218 

Voorziening premievrijstelling - 809.229 
     

Netto voorziening pensioenverplichtingen - 66.624.579 

Excassoreserve (3,0% van de netto voorziening) - 1.998.737 
     

Stand ultimo verslagperiode - 68.623.316 
     

 

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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13 Voorziening voor risico deelnemers 
 

De voorziening voor risico deelnemers heeft zich als volgt ontwikkeld: 

 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Stand primo verslagperiode 407.901 515.152 

Stortingen 8.929 3.483 

Rendementsbijschrijving 49.019 (9.945) 

Overige mutaties - (100.789) 

Collectieve overdracht naar PNO Media (465.849) - 
     

Stand ultimo verslagperiode - 407.901 
     

 

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. 

 

De storting in 2016 betreft een nagekomen betaling met betrekking tot 2015 welke begin 2016 door 

het fonds is ontvangen. 

 

De rendementsbijschrijving over 2016 heeft betrekking op het tot het moment van overdracht naar 

Pensioenfonds PNO Media behaalde rendement (ad 11,76%) op de beleggingsportefeuille. De 

beleggingen voor risico deelnemers zullen volledig worden aangewend voor de inkoop van rechten 

bij de nieuwe uitvoerder. 

 

De overige mutaties hebben betrekking op de correctie in verband met de in het verleden ten 

onrechte in de waardering van deze post opgenomen 4% garantie. 
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14 Overige schulden en overlopende passiva 
 8 december 

 2016 2015 
     

 € € 

Nog te betalen accountantskosten - 17.000 

Nog te betalen administratiekosten - 7.260 

Nog te betalen kosten actuaris - 51.307 

Nog te betalen bestuurskosten - 2.763 

Nog te betalen beheerfee - 9.184 

Nog te betalen overige kosten - 1.272 
     

   - 88.786 
     

 

De middelen van het fonds zijn in 2016 volledig aangewend ter financiering van de inkoop bij PNO 

Media, alsmede voor het verrichten van betalingen van de aan de liquidatie verbonden kosten. 

In verband met de liquidatie van het fonds zijn de bankrekeningen in oktober en december 2016 

opgeheven. Vooruitlopend hierop heeft een betaling ad € 7.989 aan de werkgever plaatsgevonden; 

dit bedrag betreft de inschatting van de nog te verwachten kosten met betrekking tot de liquidatie. 

De werkgever heeft aangegeven een eventuele onvoorziene overschrijding van haar rekening te 

zullen nemen. 

Een en ander is formeel vastgelegd in een overeenkomst tussen het fonds en de werkgever, welke is 

gedateerd op 1 december 2016. 

 

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
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16 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 34. 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 met ingang van 1 januari 2013 vastgesteld op 24,5% van de som van de 

pensioengrondslagen van de deelnemers van het pensioenfonds. De bijdrage van de werknemer is 

vastgesteld op 6,37%. 

 

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. De werkgever kan tevens geen 

aanspraak maken op enig overschot in het fonds. Er is geen financieel verhaal mogelijk op de 

werkgever, behoudens in het geval van het niet naleven van de bepalingen in deze overeenkomst. 
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17 Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 
 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Premiebaten werkgevers en werknemers - 2.229.118 
     

 

De bijdragen werkgever en werknemers bedragen: 

 

Bijdragen werkgever - 1.649.547 

Bijdragen werknemers - 579.571 
     

   - 2.229.118 
     

 

De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 24,5% van de som van de 

pensioengrondslagen. 

 

De kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt: 

 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Zuivere kostendekkende premie n.v.t. 2.397.392 

Gedempte kostendekkende premie n.v.t. 2.172.531 

Feitelijke premie n.v.t. 2.229.118 

 

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. 

 

De aan het boekjaar 2015 toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. 

 

Op basis van bovenstaande blijkt dat de ontvangen premie over het boekjaar 2015 hoger is dan de 

gedempte kostendekkende premie. 

 

Aangezien de opbouw vanaf 1 januari 2016 door de werkgever rechtstreeks bij de nieuwe 

pensioenuitvoerder is ondergebracht, is voor de huidige verslagperiode geen sprake van 

premiebaten. 
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18 Premiebijdragen voor risico deelnemers 
 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Vrijwillige stortingen 8.929 3.483 
     

 

Dit betreft de door deelnemers verrichte vrijwillige stortingen ten behoeve van de individuele 

pensioenspaarrekeningen. 

 

De storting in 2016 betreft een nagekomen betaling met betrekking tot 2015 welke begin 2016 door 

het fonds is ontvangen. 

19 Beleggingsresultaten voor risico fonds 
 

 directe indirecte kosten 

 beleggings- beleggings- vermogens- 

 opbrengsten opbrengsten beheer totaal 

1 januari t/m 8 december 2016  € € € € 

Aandelen  - 236.239 (65.880) 170.359 

Vastgoed  - 361.160 (52.157) 309.003 

Vastrentende waarden 2.683.299 4.840.368 (198.925) 7.324.742 

Overige beleggingen - 291.964 (10.675) 281.289 

Liquide middelen en deposito’s (4.734) - - (4.734) 

Overige intrestbaten en -lasten - - 7.768 7.768 
         

   2.678.565 5.729.731 (319.869) 8.088.427 
         

 

2015 

Aandelen  - 561.318 (85.762) 475.556 

Vastgoed  148.782 579.457 (40.273) 687.966 

Vastrentende waarden (238.430) (1.154.672) (179.323) (1.572.425) 

Overige beleggingen - (1.266.185) (14.549) (1.280.734) 

Liquide middelen en deposito’s 755 - - 755 

Overige intrestbaten en -lasten 4.018 - 18.401 22.419 
         

   (84.875) (1.280.082) (301.506) (1.666.463) 
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De kosten vermogensbeheer kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

 beheer- transactie- directe 

 kosten kosten kosten totaal 

1 januari t/m 8 december 2016  € € € € 

Aandelen  (31.170) (34.710) - (65.880) 

Vastgoed  (20.892) (31.265) - (52.157) 

Vastrentende waarden (82.961) (115.964) - (198.925) 

Overige beleggingen (6.415) (4.260) - (10.675) 

Overige intrestbaten en -lasten - - 7.768 7.768 
         

   (141.438) (186.199) 7.768 (319.869) 
         

 

2015  € € € € 

Aandelen  (74.735) (11.027) - (85.762) 

Vastgoed  (36.051) (4.222) - (40.273) 

Vastrentende waarden (141.492) (37.831) - (179.323) 

Overige beleggingen (11.157) (3.392) - (14.549) 

Overige intrestbaten en -lasten - - 18.401 18.401 
         

   (263.435) (56.472) 18.401 (301.506) 
         

20 Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 
 

 directe indirecte kosten 

 beleggings- beleggings- vermogens- 

 opbrengsten opbrengsten beheer totaal 

1 januari t/m 8 december 2016  € € € € 

Aandelen  - 1.432 (399) 1.033 

Vastgoed  - 2.189 (316) 1.873 

Vastrentende waarden 16.262 29.335 (1.206) 44.391 

Overige beleggingen - 1.769 (65) 1.704 

Overige intrestbaten en -lasten (29) - 47 18 
         

   16.233 34.725 (1.939) 49.019 
         

 

2015 

Aandelen  - 3.335 (506) 2.829 

Vastgoed  885 3.446 (238) 4.093 

Vastrentende waarden (1.419) (6.879) (1.057) (9.355) 

Overige beleggingen - (7.533) (86) (7.619) 

Overige intrestbaten en -lasten (2) - 109 107 
         

   (536) (7.631) (1.778) (9.945) 
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De kosten vermogensbeheer kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

 beheer- transactie- directe 

 kosten kosten kosten totaal 

1 januari t/m 8 december 2016  € € € € 

Aandelen  (189) (210) - (399) 

Vastgoed  (127) (189) - (316) 

Vastrentende waarden (503) (703) - (1.206) 

Overige beleggingen (39) (26) - (65) 

Overige intrestbaten en -lasten - - 47 47 
         

   (858) (1.128) 47 (1.939) 
         

 

2015 

Aandelen  (441) (65) - (506) 

Vastgoed  (213) (25) - (238) 

Vastrentende waarden (834) (223) - (1.057) 

Overige beleggingen (66) (20) - (86) 

Overige intrestbaten en -lasten - - 109 109 
         

   (1.554) (333) 109 (1.778) 
         

21 Pensioenopbouw 
 

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het 

boekjaar. Hierbij geldt dat met ingang van de opbouw vanaf boekjaar 2013 de pensioenleeftijd is 

vastgesteld op 67 jaar. Voor boekjaar 2015 is sprake van een éénmalig lagere opbouw, te weten 

1,57% van de pensioengrondslag (de opbouw voor 2013 t/m 2014 bedroeg 1,75% van de 

pensioengrondslag; tot en met 2012 bedroeg de opbouw 1,80% van de pensioengrondslag). 

Aangezien de opbouw vanaf 1 januari 2016 door de werkgever rechtstreeks bij de nieuwe 

pensioenuitvoerder is ondergebracht, is voor de huidige verslagperiode geen sprake 

pensioenopbouw. 

22 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 
 

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met -0,060% (2015: 0,181%). 

23 Wijziging marktrente 
 

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door 

toepassing van de actuele rentetermijnstructuur; voor de huidige verslagperiode is dit effect op het 

moment van collectieve overdracht (12 juli 2016) gepresenteerd. Het effect van de verandering van 

de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. Ultimo 2015 

geldt de rentetermijnstructuur per 31 december 2015 zoals gepubliceerd door DNB (inclusief UFR).  
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De samenstelling van deze post kan als volgt worden weergegeven: 

 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Vervallen driemaandmiddeling rentetermijnstructuur - (801.895) 

Aanpassing UFR - 1.805.104 

Wijziging marktrente 11.171.793 3.100.852 
     

   11.171.793 4.104.061 
     

 

Ultimo 2015 bedroeg de bij benadering bepaalde vaste marktrente 1,76% behorende bij een 

duration van 20,1. 

24 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. 

25 Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 
 

Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de voorziening pensioenverplichtingen ten 

behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten). 

26 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: 

 

 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Koopsom overgenomen verplichtingen - 84.172 

Afkoop overgedragen verplichtingen (79.039.000) - 
     

   (79.039.000) 84.172 
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27 Overige mutaties 
 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Technisch resultaat op sterfte - 213.811 

Technisch resultaat op arbeidsongeschiktheid - (155.775) 

Technisch resultaat op mutaties - 170.573 
     

   - 228.609 
     

28 Mutatie voorziening voor risico deelnemers 
 

De voorziening voor risico deelnemers heeft zich als volgt ontwikkeld: 

 

Stortingen 8.929 3.483 

Rendementsbijschrijving 49.019 (9.945) 

Overige mutaties - (100.789) 

Collectieve overdracht naar PNO Media (465.849) - 
     

   (407.901) (107.251) 
     

 

De overige mutaties hebben betrekking op de correctie in verband met de in het verleden ten 

onrechte in de waardering van deze post opgenomen 4% garantie. 

 

29 Pensioenuitkeringen 
 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Ouderdomspensioen 701.867 1.004.478 

Nabestaandenpensioen 10.989 18.838 

Afkopen aan deelnemers - 4.374 

Expiratie uitkeringen - 239 
     

   712.856 1.027.929 
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30 Pensioenuitvoeringskosten 
 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Administratiekosten pensioenuitvoerder 35.807 77.436 

Accountantskosten 16.000 17.000 

Administratiekosten 10.445 7.259 

Kosten extern advies actuaris 175.666 159.428 

Kosten certificerend actuaris 1.755 13.479 

Juridische kosten - 923 

Bestuurskosten 39.430 32.451 

Opleidingskosten bestuur - 780 

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 5.823 3.327 

Advieskosten 2.200 1.800 

De Nederlandsche Bank - bijdrage 6.309 5.028 

AFM - bijdrage 1.023 967 

Overdracht deelnemersarchief 10.000 - 

Onvoorziene kosten liquidatie 5.364 - 

Overige kosten 348 359 
     

   310.170 320.237 
     

 

Ten aanzien van bovenstaande kosten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 De administratiekosten pensioenuitvoerder over 2016 hebben betrekking op de kosten inzake 

het explementatietraject; 

 De accountantskosten hebben betrekking op de door BDO Audit & Assurance B.V. uitgevoerde 

wettelijke controle van het liquidatieverslag respectievelijk het jaarverslag en de verslagstaten 

over 2015; 

 De hoge kosten extern advies actuaris worden met name veroorzaakt door aanvullende 

werkzaamheden inzake het liquidatietraject (2016) respectievelijk het nFTK, een onderzoek 

naar de te hanteren ervaringssterfte en voorbereidingen met betrekking tot de overdracht naar 

Pensioenfonds PNO Media (2015); 

 De kosten certificerend actuaris 2016 betreffen het verschil tussen de geschatte en werkelijke 

kosten over 2015. Voor verslagperiode 2016 is, in verband met de overdracht van de 

verplichtingen, geen sprake meer van certificeringswerkzaamheden; 

 De stijging van de aansprakelijkheidsverzekering wordt veroorzaakt door een aanvullende 

dekking over een uitloopperiode. 
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31 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 zijn voor rekening van de 

werkgever. 

32 Bezoldiging bestuurders 
 

De bezoldiging voor de bestuurders tezamen bedraagt € 32.775 (2015: € 30.400). 

 

Sinds eind 2005 heeft het fonds een externe voorzitter.  

33 Saldo overdracht van rechten 
 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Inkomende waardeoverdrachten - (48.287) 

Uitgaande waardeoverdrachten - individueel - - 

Uitgaande waardeoverdrachten - collectief (nominale aanspraken) 71.555.574 - 

Uitgaande waardeoverdrachten - collectief (inkoop inlooprisico) 135.000 - 

Uitgaande waardeoverdrachten - collectief (eenmalige verhoging) 4.968.036 - 
     

   76.658.610 (48.287) 
     

 

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. 

 

De uitgaande collectieve waardeoverdracht heeft betrekking op de overdracht van alle tot en met 31 

december 2015 opgebouwde rechten naar PNO Media. Daarnaast is gebleken dat vanuit de 

beschikbare middelen van het fonds nog ruimte was voor een inkoop van een eenmalige verhoging 

van de rechten van alle deelnemers. Deze verhoging bedraagt 7,03% en zal (met terugwerkende 

kracht) vanaf januari 2017 aan de deelnemers worden toegekend. 

De voor de nominale inkoop benodigde koopsom is berekend per 12 juli; het fonds heeft uit eigen 

middelen de uitkeringen over januari tot en met juli 2016 verricht. Dit betekent dat het fonds over 

de periode 12 tot en met 31 juli 2016 feitelijk uitkeringen namens PNO Media heeft uitgekeerd 

(voor een bedrag ad € 62.195). Dit bedrag is in dit verslag verantwoord als onderdeel van de post 

‘pensioenuitkeringen’, maar kan feitelijk worden gezien als onderdeel van de post ‘saldo overdracht 

van rechten’. Het totaal van de beschikbare middelen voor inkoop van de eenmalige verhoging 

bedraagt, indien met het genoemde bedrag rekening wordt gehouden, derhalve € 5.030.231. 
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34 Overige lasten 
 1 jan t/m 

 8 dec 2016 2015 
     

 € € 

Aandeel CBA in technisch resultaat 2012-2015 20.532 - 
     

35 Belastingen 
 

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

vennootschapsbelasting. 

 

‘s-Gravenhage, 21 december 2016 

 

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) 

Het college van vereffenaars 

 

Rob Bakker – voorzitter 

Reinout van der Heijden – secretaris 

Leo Willigenburg 

Francisca Wesseling-Dahmen 

Wim van Campen 

Rien Meijer 
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Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: de vereffenaren van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) 

 

Verklaring over het liquidatieverslag 

 

Ons oordeel 

Wij hebben het liquidatieverslag over de periode 1 januari 2016 tot en met 8 december 2016 van 

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) te ’s-Gravenhage gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen financiële rapportage een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in 

liquidatie) op 8 december 2016 en van het resultaat over de periode 1 januari 2016 tot en met 8 

december 2016 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW). 

 

Het liquidatieverslag bestaat uit:  

1. de balans per 8 december 2016; 

2. de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2016 tot en met 8 december 2016; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het liquidatieverslag’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (in liquidatie) zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 

 

 

Verantwoordelijkheden van de vereffenaren voor het liquidatieverslag 

De vereffenaren zijn verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van het 

liquidatieverslag in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW. In dit kader zijn de vereffenaren 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de vereffenaren noodzakelijk achten om 

het opmaken van het liquidatieverslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het liquidatieverslag 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van het liquidatieverslag nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat het liquidatieverslag afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de vennootschap; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de vereffenaren en de toelichtingen 

die daarover in het liquidatieverslag staan; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het liquidatieverslag en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of het liquidatieverslag een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 
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Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

 

Andere informatie 

Dit rapport omvat, naast het liquidatieverslag en onze controleverklaring daarbij, andere informatie. 

De andere informatie bestaat uit: 

 het verslag van het college van vereffenaars 

 de overige gegevens 

 

Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder titel 9 Boek 2 BW en de controlestandaarden 

dat: 

 wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het verslag 

van het college van vereffenaars, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig titel 9 

Boek 2 BW is opgesteld, en of de door titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn 

toegevoegd;  

 het verslag van het college van vereffenaars, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 

is met het liquidatieverslag; 

 

Ons oordeel over het liquidatieverslag omvat niet de andere informatie en we brengen over de 

andere informatie geen controleoordeel of andere vorm van assurance conclusie tot uitdrukking. In 

het kader van onze controle van het liquidatieverslag is het, op basis van de controlestandaarden, 

onze verantwoordelijkheid om de andere informatie te lezen. Hierbij overwegen wij of een 

inconsistentie van materieel belang bestaat tussen de andere informatie en het liquidatieverslag. 

Hiertoe gebruiken wij de verkregen controle-informatie van de jaarrekeningcontrole en de tijdens 

de controle getrokken conclusies. Daarnaast gaan wij na of de andere informatie anderszins 

afwijkingen van materieel belang lijkt te bevatten. Als wij concluderen, gebaseerd op 

werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dat deze andere informatie een afwijking van materieel 

belang bevat, zijn wij verplicht dit feit te rapporteren. 

 

De vereffenaren zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het 

opstellen van het verslag van het college van vereffenaars en de overige gegevens in 

overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.  

 

 

 

Amstelveen, 21 december 2016 

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

 

O. van Agthoven RA 

 


