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Meerjarenoverzicht
Aantallen en percentages
2012

2011

2010

2009

2008

Aantallen
Aangesloten werkgevers

1.511

1.549

1.526

1.597

1.571

Deelnemers

15.387

15.851

14.800

14.686

14.169

Gewezen deelnemers

40.400

36.010

32.349

27.405

23.580

Ouderdomspensioen/vroegpensioen

849

654

447

334

287

Partnerpensioen

40

32

30

27

23

Wezenpensioen

17

15

14

14

8

Invaliditeitspensioen

56

57

64

65

67

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

20,0%

19,4%

19,4%

16,4%

16,4%

Indexatiepercentage actieve deelnemers

0%

0%

0%

0%

3,28%

0%

0%

0%

0%

0,7%

Pensioengerechtigden

Premiepercentages

Indexatiepercentage gewezen deelnemers en
ingegane pensioenen
(bedragen x € 1.000)

2012

2011

2010

2009

2008

Feitelijke premie

32.293

32.097

30.024

24.770

24.121

Gedempte kostendekkende premie

27.171

25.596

22.699

22.438

19.032

Kostendekkende premie

37.830

32.610

26.406

30.072

19.905

Pensioenuitkeringen

2.395

1.681

1.157

879

782

Pensioenuitvoeringskosten

2.770

2.256

1.781

2.041

1.353

Beleggingsresultaten risico fonds

34.914

39.120

20.512

11.676

3.582

Saldo van baten en lasten

28.793

-11.743

-12.664

16.808

-39.693

Stichtingskapitaal en reserves

6.808

-21.985

-10.242

2.422

-14.386

Technische voorziening voor risico fonds

350.498

317.319

237.822

177.408

160.639

1

101,9%

93,1%

95,7%

101%

91%

Vereiste dekkingsgraad FTK

113,8%

114%

116%

112%

119%

Aandelen

107.362

70.801

70.015

54.046

31.238

Vastrentende waarden

196.500

195.058

114.638

115.563

97.496

Derivaten

40.042

22.481

31.177

-

-

Overige beleggingen

2.208

265

1.659

-

1

Totaal belegd vermogen

346.112

288.605

217.489

169.609

128.735

Gemiddeld rendement op totale beleggingen (%)

11,85%

17,09%

13,75%

8,23%

3,07%

2

10,98%

Benchmark

12,27%

16,17%

14,10%

8,56%

2,98%

Z-score

-0,30

0,79

-0,28

-0,27

-0,02

Aanwezige dekkingsgraad

Beleggingen voor risico fonds

Beleggingsperformance
Gemiddeld rendement op matchingsportefeuille (%)

1 Inclusief verwerking van de verlagingmaatregel.
2 Met ingang van 2012 wordt het rendement op de matchingsportefeuille los weergegeven. Dit rendement is onderdeel van het rendement op totale beleggingen.
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Toelichting op het meerjarenoverzicht
Aanwezige dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenfonds in staat is om aan haar (toekomstige) pensioenverplichtingen te
voldoen. Met de invoering van de Pensioenwet in 2007 geldt het Financieel Toetsingskader (FTK) als toetsingskader voor het
beoordelen van de financiële positie van het pensioenfonds. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de methode voor het
berekenen van de waarde van de verplichtingen aan het einde van 2011 gewijzigd. Pensioenfondsen mochten hun verplichtingen
berekenen op basis van de gemiddelde rente in de periode oktober tot en met december 2011 in plaats van op basis van de
rentestand per eind december. Dit heeft geleid tot een stijging van de dekkingsgraad. Gedurende 2012 is deze 3-maands
middeling van de rente gehandhaafd.
In september 2012 heeft DNB de vaststellingsmethode van de dekkingsgraad wederom gewijzigd, vanwege de aanhoudende
uitzonderlijke marktomstandigheden. Deze wijziging was onderdeel van het Septemberpakket. DNB heeft de Ultimate Forward
Rate (UFR) geïntroduceerd. Dit is een risicovrije rekenrente voor langere looptijden. Door de toepassing van generatietafels wordt
rekening gehouden met de verwachte toekomstige verbetering van de overlevingskansen. Op basis van de UFR, maar vóór
aanpassing van de generatietafels en ervaringssterfte bedraagt de dekkingsgraad eind december 2012 98,4% vóór verwerking
van de verlagingmaatregel. Na verwerking van de verlagingmaatregel per 1 april 2013 en aanpassing van de generatietafels en
ervaringssterfte bedraagt de dekkingsgraad eind december 2012 101,9%
Premiepercentage ouderdoms- en nabestaandenpensioen
De premie wordt geheven over het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Het pensioengevend salaris is het loon
c.f. hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) met uitzondering van het genot van een door de werkgever
ter beschikking gestelde auto, vermeerderd met het werknemersdeel in de premie. Het pensioengevend salaris wordt op jaarbasis
gemaximeerd op het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 Wfsv 2012: € 50.064,-. Het maximum pensioengevend
uurloon is € 25,34. De uurfranchise bedraagt in 2012 € 5,88 (jaarfranchise € 11.663,-). De in deze paragraaf genoemde bedragen
zijn vermeld in euro’s.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Recreatie over het jaar 2012. In dit jaarverslag informeren wij u over
Pensioenfonds Recreatie, de ontwikkelingen daarbinnen en externe factoren die hierop van invloed zijn. Ook geeft het jaarverslag
inzicht in de financiële situatie van ons pensioenfonds. Het doel van de verslaglegging is om helderheid te verschaffen over de
financiële positie, de resultaten en de wijzigingen in de financiële positie van het pensioenfonds. Dit jaarverslag is opgesteld in
overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Met dit verslag willen wij een goed en compleet beeld schetsen
van de situatie van het pensioenfonds.
De afgelopen jaren stonden in het teken van de economische crisis en in het bijzonder de lage rente en de gevolgen daarvan.
Ook in 2012 speelde dit op alle fronten. Bovendien nam de levensverwachting weer sneller toe dan verwacht. Deze
ontwikkelingen hadden een negatief effect op de dekkingsgraden van Pensioenfonds Recreatie en veel andere pensioenfondsen.
Pensioenfonds Recreatie heeft het jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 98,4% (voor verwerking van de
verlagingmaatregel). Hierdoor is er te weinig geld in kas is om nu en de in toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Als
uiterste maatregel heeft het bestuur moeten besluiten om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen per 1 april 2013
te verlagen met 2,9%. Deze verlaging geldt alleen voor de pensioenopbouw tot en met 31 december 2010. De reden hiervoor is
dat vanaf 2011 het opbouwpercentage al verlaagd is van 2,15% naar 2,0% vanwege de toegenomen levensverwachting. De
dekkingsgraad na de verwerking van de verlaging is 101,9%. Verder gaat de premie in 2013 omhoog van 20% naar 22%, de
maximale premie die met de sociale partners is afgesproken, om op een kostendekkende premie te komen. Het bestuur begrijpt
dat dit een vervelende boodschap is voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds, maar heeft
besloten tot verlaging van de pensioenen om zo het effect van langer leven en de lage rente te verdelen over alle deelnemers en
oud-deelnemers. Door de premieverhogingen die in de laatste jaren zijn doorgevoerd betalen ook de werkgevers mee om de
tekorten weg te werken. De betrokkenen zijn half februari 2013 geïnformeerd over de verlaging via brieven die zijn afgestemd op
de verschillende doelgroepen. Gedurende 2013 zullen wij hen op individueel niveau infomeren over de persoonlijke gevolgen van
de verlaging.
Het college van belanghebbenden dat in 2011 gestart is, wordt door het bestuur gevraagd om advies te geven op belangrijke
zaken voor het fonds en kan daarnaast zelf ongevraagd advies geven aan het bestuur. Zo heeft het bestuur het college begin
2013 verzocht om advies af te geven over het definitieve besluit tot verlaging van de pensioenen. Het college heeft een positief
advies afgegeven en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de brieven over de definitieve verlaging.
Andere adviesaanvragen in 2012 betroffen wijzigingen in diverse fondsdocumenten waaronder de statuten en het
pensioenreglement. In hoofdstuk 5 vindt u de bevindingen van het college van belanghebbenden terug.
In het kader van de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling heeft het bestuur van het pensioenfonds in het verslagjaar
sessies geïnitieerd met de sociale partners. In deze sessies stond de (robuuste) vormgeving van de pensioenregeling centraal. Dit
traject zal in 2013 worden voortgezet.
Tot slot bedanken wij ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het functioneren van het pensioenfonds.
Houten, 27 juni 2013
Met vriendelijke groet,
E.P. de Vries

M. Merks

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 8 | 98

Bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4)

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 9 | 98

1 Het pensioenfonds
1.1

Inleiding

Stichting Pensioenfonds Recreatie (hierna: het pensioenfonds of Pensioenfonds Recreatie) heeft twee organen, te weten het
bestuur en het college van belanghebbenden. De brancheorganisatie en vakorganisaties benoemen de leden voor deze organen.
Het pensioenfonds heeft ook een klachtencommissie, een bezwaarcommissie (voor beide commissies zie 1.6.1) en een
vrijstellingscommissie ingericht (zie hoofdstuk 1.3.4).
Daarnaast is een aantal externe partijen bij het pensioenfonds betrokken. In dit hoofdstuk stelt het pensioenfonds de organen en
de externe partijen aan u voor. Maar allereerst volgen de doelstelling en een aantal algemene gegevens van het pensioenfonds.

1.2
1.2.1

Over het pensioenfonds

Naam en vestigingsplaats

Pensioenfonds Recreatie is opgericht op 26 maart 1997 en statutair gevestigd in Zoetermeer. Het pensioenfonds is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41160246. De laatste statutenwijziging vond plaats op 17 december 2012.
Het pensioenfonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

1.2.2

Doelstelling

Doelstelling van het pensioenfonds is om nu en in de toekomst pensioenuitkeringen te verstrekken aan (gewezen) deelnemers of
hun nabestaanden bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het pensioenfonds probeert dit doel te bereiken door, met
inachtneming van de statuten en reglementen, premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De verkregen middelen
worden belegd en beheerd door het pensioenfonds.

1.2.3

Adresgegevens

Ten behoeve van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en gewezen partners:
Stichting Pensioenfonds Recreatie
P/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postbus 254
2700 AG Zoetermeer
Telefoon: (0900) 665 65 65 (€ 0,05 per minuut)
E-mailadres: recreatiepensioen@achmea.nl
Internet: Fout!

De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

Ter attentie van het bestuur:
Montae Bestuurscentrum B.V.
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
Telefoon: (070) 304 29 00
E-mailadres: bestuursbureauSPR@montae.nl
Internet: www.montae.nl
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1.2.4
1.

Sociale partners

RECRON
Postbus 102
3970 AC Driebergen
telefoonnummer: (0343) 52 47 00
www.recron.nl

2.

FNV Recreatie
Postbus 1435
1300 BK Almere
telefoonnummer: (0900) 202 23 23
www.fnvrecreatie.nl

3.

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
telefoonnummer (030) 751 10 07
www.cnvvakmensen.nl

4.

ABVAKABO FNV
Postbus 3010
2700 KT Zoetermeer
telefoonnummer: (0900) 2282522
www.abvakabofnv.nl

1.2.5

Externe partijen

Het pensioenfonds werkt samen met de volgende externe partijen.
Uitvoeringsorganisatie
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., De Meern
Bestuursondersteuning
Montae Bestuurscentrum B.V. (vanaf 1 juli 2012), Rijswijk
Vermogensbeheer
Black Rock, Inc., Amsterdam
Kasbank, Amsterdam
BNP Paribas (vanaf 1 februari 2012), Amsterdam
Investment consultant
De heer J. Molenaar, Towers Watson B.V., Eindhoven
Adviserend actuaris
De heer Ir. drs. G. Veluwenkamp AAG, Towers Watson B.V., Apeldoorn
Adviserend actuaris bij migratieproces Maia
De heer A. Smolenaers AAG MBA, Sprenkels en Verschuren, Amsterdam
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Certificerend actuaris
Tot 1 januari 2013 de heer drs. J.G.A. Smolenaers AAG, Towers Watson B.V., Eindhoven
Vanaf 1 januari 2013 de heer M. Ceelaert AAG, Towers Watson B.V., Eindhoven
Externe accountant
De heer drs. J.P. Faber RA, KPMG Accountants N.V., Utrecht
Compliance officer
Mevrouw mr. C. Boekkooi, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (per 5 juli 2012), Amsterdam
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1.3
1.3.1

Het bestuur

Samenstelling

Het paritaire bestuur is op 31 december 2012 als volgt samengesteld:
Leden

Organisatie

Drs. R. van Dijk

RECRON

Drs. F.B.P. Jansen

FNV Recreatie

M. Merks (voorzitter)

RECRON

Mr. M.W. van Straten

CNV Vakmensen

L.H.C. Vincken

RECRON

E.P. de Vries (plaatsvervangend voorzitter)

FNV Recreatie

Er zijn vanuit sociale partners toehoorders aanwezig bij de bestuursvergaderingen. De toehoorders zijn de heer M.M. Jansma
namens FNV Abvakabo tot 23 oktober 2012 en per gelijke datum opgevolgd door de heer A.J. Vink en de heer C. Bruinenberg
namens RECRON. Vanaf 2012 is de heer J. Bijlsma toehoorder namens FNV Recreatie.
Vanaf eind 2012 is de aanwezigheid van toehoorders beperkt tot aangelegenheden die de uitvoering van de regeling betreffen en
actuariële onderwerpen.
De samenstelling van het bestuur is in 2012 als volgt gewijzigd:


De voorzitters wisselen jaarlijks van functie. In de oneven jaren levert de werknemersdelegatie een voorzitter en in de even
jaren de werkgeversdelegatie. Vanaf 1 januari 2013 is de heer De Vries voorzitter en de heer Merks plaatsvervangendvoorzitter.



De heren Vincken en De Vries zijn op grond van het rooster van aftreden per 1 januari 2013 herbenoemd.

1.3.2

Vergaderdata, studiedagen en overige bijeenkomsten

Het bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 1 februari, 7 maart, 30 mei, 25 juni,
20 september, 4 oktober, 1 november en 4 december.
Op 16 februari was er een workshop over investment beliefs en het financieel crisisplan. Op 27 maart vond een bijeenkomst
plaats over risicomanagement en vervolg financieel crisisplan. Dit heeft geleid tot het definitieve financieel crisisplan dat aan DNB
is gestuurd.
Op 30 augustus was er een studiedag. Tijdens deze studiedag werd aandacht besteed aan de collectieve zelfevaluatie en
governance. Tijdens deze dag is gekeken naar het collectieve functioneren van het bestuur en is een eerste verkenning verricht
naar de bestuursmodellen van het wetsvoorstel versterking bestuur. Op 22 november 2012 was er een studiedag die geheel in het
teken stond van het beleggingsplan 2013 Op deze dag zijn de eerder besproken investment beliefs vastgesteld die zijn
opgenomen in het beleggingplan 2013.
Op 25 en 26 oktober 2012 vond een gezamenlijke sessie (werkconferentie) plaats van het bestuur met sociale partners. Tijdens
deze sessie is een eerste verkenning gedaan naar onder andere het pensioencontract (nieuwe pensioenregeling). Deze sessie
krijgt een vervolg in april en mei 2013.
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1.3.3

Voorzittersoverleg

In het voorzittersoverleg worden voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals het samenstellen van de agenda voor de
komende bestuursvergadering, zodat het bestuur efficiënt kan vergaderen. Het voorzittersoverleg is paritair samengesteld en
heeft in 2012 zeven maal plaatsgevonden. De overleggen vonden plaats op 10 januari, 15 februari, 23 april, 16 mei, 28 augustus,
9 oktober en 8 november.

1.3.4

Vrijstellingscommissie

Het bestuur heeft in 2012 een vrijstellingscommissie ingesteld die bestaat uit twee bestuursleden. De commissie valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur. De vrijstellingscommissie heeft als taken:


het nemen van een besluit over een verzoek tot vrijstelling van de verplichtstelling op grond van artikel 6 van het Vrijstellings-



en boetebesluit Wet Bpf 2000;
het nemen van een besluit op een bezwaarschrift op een besluit naar aanleiding van een verzoek tot vrijstelling van de
verplichtstelling op grond van artikel 2, 3, 4 of 5 lid 1 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de vrijstellingscommissie zijn verder uitgewerkt in het Reglement
vrijstellingscommissie.

1.4

Visitatiecommissie

Het bestuur heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie geeft ten
minste een maal per drie jaar een oordeel over:


de beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het pensioenfonds;



de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd, en



de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op langere termijn.

Het bestuur heeft in 2010 een visitatie laten uitvoeren door Basis & Beleid. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn indertijd
uitgebreid besproken door het bestuur en hebben geleid tot het opstellen van een stappenplan voor 2011 met een doorloop naar
2012 om de belangrijkste punten uit het visitatierapport op te kunnen pakken. In 2012 zijn achtereenvolgens opgepakt:
risicomanagement (eerste kwartaal), aanstelling van een nieuwe compliance officer (tweede/derde kwartaal), zelfevaluatie van het
bestuurlijk functioneren (derde kwartaal), realisatie inrichting en functioneren van het college van belanghebbenden, opstarten
discussie met sociale partners over de toekomst van het pensioenfonds en de pensioenregeling, waarborging adequate
bestuursondersteuning in de vorm van een wisseling van Syntrus Achmea naar Montae en de introductie van
voorzittersoverleggen.
In 2012 is er geen visitatie uitgevoerd. De eerstvolgende visitatie vindt plaats in 2013 en zal eveneens worden uitgevoerd door
Basis en Beleid zodat een passend vervolg kan worden gegeven aan de vorige visitatie en op adequate wijze getoetst kan worden
wat het bestuur met de aanbevelingen van 2010 heeft gedaan. Het bestuur heeft de visitatiecommissie dan ook nadrukkelijk
gevraagd om een koppeling te maken met de visitatie van 2010.

1.5

College van belanghebbenden

Het bestuur heeft er in 2011 voor gekozen om in plaats van een deelnemersraad en een verantwoordingsorgaan een college van
belanghebbenden in te richten. Het college van belanghebbenden heeft als taak om desgevraagd of uit eigen beweging het
bestuur te adviseren over aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen.
In 2012 heeft het college twee keer vergaderd, namelijk op 20 juni en 8 november.
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Tijdens deze dagen heeft het college ook overleg gevoerd met de voorzitters van het bestuur over de voorgelegde
adviesaanvragen, namelijk:


de vaststelling van het jaarverslag 2011;



de vaststelling van het communicatiebeleidsplan 2012-2014;



de wijziging/vaststelling van het pensioenreglement;



de wijziging/vaststelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota (inclusief het financieel crisisplan);



de wijziging/vaststelling van de statuten.

Op 15 februari 2012 vond een extra vergadering plaats van het college met de voorzitters van het bestuur over onder andere de
financiële positie van het pensioenfonds en de voorgenomen maatregelen in het kader van het herstelplan.
Naast het geven van advies heeft het college van belanghebbenden de taak om een oordeel te vormen over het gevoerde beleid
en het handelen van het bestuur. Hiervoor legt het bestuur verantwoording af aan het college van belanghebbenden over het
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de Principes voor
goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
Het college van belanghebbenden heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door
het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het college maakt voor het vormen van haar
oordeel gebruik van:


het jaarverslag van het pensioenfonds



de jaarrekening



de bevindingen van het intern toezicht



overige informatie.

Het college van belanghebbenden is op 31 december 2012 als volgt samengesteld: ·
Leden

Namens

De heer P. Hamelink

actieve deelnemers

De heer G. Kingma

actieve deelnemers

De heer drs. H.A.L. Mathijsen

werkgevers

Mevrouw J.C. Muller

actieve deelnemers

vacature

werkgevers

De heer C.J.Hilberding

gewezen deelnemer/pensioengerechtigden

In hoofdstuk 5 is het verslag van het college van belanghebbende en de reactie van het bestuur daarop opgenomen.

1.6
1.6.1

Klachten en geschillen

Algemeen

Het pensioenfonds kent een klachten- en geschillenregeling. Klachten die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van het
pensioenreglement worden in eerste instantie afgehandeld door de uitvoeringsorganisatie (Syntrus Achmea). Wanneer er verschil
van inzicht blijft bestaan tussen de betrokkene en de uitvoeringsorganisatie kan de klacht worden voorgelegd aan de
klachtencommissie van het bestuur. Als ook daarna een verschil van inzicht blijft bestaan kan betrokkene zich in geval van een
klacht wenden tot de Ombudsman Pensioenen. De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in het klachtenreglement.
Wanneer een deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever een geschil heeft met Pensioenfonds Recreatie
over een besluit van het bestuur kan dit geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie, zijnde de Bezwaarcommissie
Stichting Pensioenfonds Recreatie. De werkwijze van de Bezwaarcommissie Stichting Pensioenfonds Recreatie is vastgelegd in
het reglement van de Bezwaarcommissie Stichting Pensioenfonds Recreatie. In 2012 werden 58 klachten ingediend die allemaal
tijdig en conform de regelgeving zijn afgehandeld. De klachtencommissie hoefde in dit jaar niet in actie te komen.
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1.7

Uitbesteding

Pensioenfonds Recreatie heeft ervoor gekozen een aantal werkzaamheden niet zelf uit te voeren maar uit te besteden aan
professionele partijen. Uitgangspunt hierbij is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor
de juiste uitvoering van de uitbestede werkzaamheden en de risico’s die hieraan verbonden zijn adequaat beheerst.
Pensioenfonds Recreatie heeft dan ook uitbestedingovereenkomsten en/of Service Level Agreements (SLA’s) gesloten met de
partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. In die overeenkomsten is niet alleen vastgelegd welke werkzaamheden zijn
uitbesteed, maar zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening van de partij waaraan werkzaamheden zijn
uitbesteed.
Hieronder volgt een overzicht van de uitbestede werkzaamheden
Deelnemers- en financiële administratie
Het bestuur heeft de deelnemers- en financiële administratie uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Pensioenfonds Recreatie en Syntrus Achmea hebben de afspraken over de uitbesteding vastgelegd in een overeenkomst van
Pensioenbeheer. De dienstverlening door Syntrus Achmea is nader uitgewerkt in het Overzicht Diensten en Serviceafspraken. Het
bestuur en Syntrus Achmea leggen eventuele nieuwe afspraken altijd contractueel vast.
In het eerste kwartaal van 2013 is met Syntrus Achmea een contract met een looptijd van 1 jaar afgesloten. Dit is met name
ingegeven door blijvende ontevredenheid van het bestuur over de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden, ook na
intensieve gesprekken met Syntrus Achmea en toezeggingen tot verbetering. Syntrus Achmea heeft in het 1e kwartaal van 2013
een aantal verbetervoorstellen geïntroduceerd. In de loop van 2013 neemt het bestuur een besluit of de uitbesteding van de
deelnemers- en financiële administratie aan Syntrus Achmea zal worden voortgezet na 2013.
Het bestuur hoopt dat met de overgang naar een nieuw administratiesysteem Maia per 1 januari 2013 de kwaliteit van de
administratie van Syntrus Achmea wordt verbeterd. Het bestuur houdt deze overgang nauwlettend in de gaten en heeft Sprenkels
& Verschuren de opdracht te geven om deze overgang namens het bestuur te begeleiden.
Bestuursondersteuning
De bestuursondersteuning werd in de eerste helft van 2012 nog door Syntrus Achmea verzorgd. Echter, gezien de zorgen van het
bestuur over de kwaliteit van de dienstverlening en teneinde de bestuursondersteuning te versterken heeft het bestuur besloten
deze werkzaamheden al per 1 juli 2012 elders onder te brengen. Hierbij heeft het bestuur bewust gekozen voor een
onafhankelijke partij. Vanaf 1 juli 2012 wordt de bestuursondersteuning verzorgd door Montae.
Ten behoeve van de bestuursondersteuning werkt het bestuur sinds de zomer van 2012 met eShare. EShare is een
webgebaseerd pakket om vergaderingen te organiseren, taken uit te zetten en te monitoren en pensioenfondsstukken te
archiveren. Met eShare hebben de bestuursleden op elk gewenst moment toegang tot het centrale archief van Pensioenfonds
Recreatie. Het pensioenfonds en Montae hebben de afspraken over de uitbesteding van de bestuursondersteuning vastgelegd in
een overeenkomst. Met betrekking tot eShare heeft het bestuur een contract afgesloten met eShare Limited in Engeland.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door BlackRock en BNP Paribas (sinds 1 februari 2012). BlackRock en BNP Paribas
dragen zorg voor een volledige administratie van de bij hen ondergebrachte beleggingsportefeuilles en alle daarop betrekking
hebbende transacties. Met BlackRock en BNP Paribas is een overeenkomst afgesloten waarin onder andere de
beleggingsrichtlijnen en de overeengekomen rapportages zijn vastgelegd. De afspraken zijn vastgelegd in een SLA.
De uitvoering van de afdekking van valutarisico is uitbesteed aan Kasbank. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een
overeenkomst.
Advisering vermogensbeheer
Advisering op het gebied van vermogensbeheer wordt uitgevoerd door een investment consultant van Towers Watson.
De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een jaarlijks door het bestuur vast te stellen begroting.
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Externe accountant
Het bestuur heeft een extern accountantsbureau aangesteld (KPMG). De accountant controleert jaarlijks het
jaarverslag/jaarrekening en de staten voor DNB en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm
van een controleverklaring en een verslag aan het bestuur. Jaarlijks voert de externe accountant een controle uit op de
jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende administratieve processen (in relatie tot de materialiteit voor de jaarrekening).
De opdracht aan de accountant wordt jaarlijks vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging.
Certificerend actuaris
Het bestuur heeft een externe certificerend actuaris aangesteld verbonden aan Towers Watson. De certificerend actuaris
beoordeelt de financiële positie van het pensioenfonds volgens de eisen van DNB. De certificerend actuaris rapporteert eenmaal
per jaar aan het pensioenfondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. De werkzaamheden
die worden uitgevoerd door de certificerend actuaris zijn vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Adviserend actuaris
Het bestuur maakt gebruik van een actuarieel adviseur. Ook hij is werkzaam bij Towers Watson. Om een scheiding tussen
advisering en waarmerking te waarborgen is overeengekomen dat de taken van de certificerend actuaris en de adviseur in
persoon zijn gesplitst. Omdat zowel de certificerend actuaris als de adviseurs werkzaam zijn bij Towers Watson heeft het bestuur
geverifieerd dat Towers Watson beschikt over een door DNB goedgekeurde gedragscode en daarmee voldoet aan het bepaalde
in artikel 148 van de Pensioenwet.
Compliance
Het bestuur heeft Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP opdracht gegeven om vanaf 2012 compliance
werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het toetsen van de naleving van de gedragscode. De
opdracht is vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Ook in 2013 zal Holland van Gijzen deze taken op zich nemen.
Overig
Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen.
Monitoring en evaluatie (kosten) uitbesteding
Het pensioenfonds heeft in 2012 een start gemaakt met het werken met een fondsbegroting. Begin 2013 is de begroting 2013
goedgekeurd. Per kwartaal volgt het bestuur de kosten aan de hand van deze begroting.
Het bestuur zal in 2013 een contractenregister opstellen dat dient als basis voor een gedegen evaluatie van de externe partijen.
De evaluatie staat gepland voor het vierde kwartaal van 2013.
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2 Ontwikkelingen
2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen waarmee het pensioenfonds te maken heeft gekregen in
2012. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn door het bestuur keuzes gemaakt. In dit hoofdstuk wordt hieraan aandacht besteed.
Zo komen ontwikkelingen van de financiële positie, herstelplan, regelgeving en overheidsbeleid aan bod evenals goed
pensioenfondsbestuur en communicatie.

2.2
2.2.1

Ontwikkelingen in het pensioenfonds

Vrijstellingen

Pensioenfonds Recreatie krijgt regelmatig verzoeken tot vrijstelling van nieuwe werkgevers. Veelal gaat het hierbij om werkgevers
die in verband met privatisering een zwembad overnemen van een gemeente en verzoeken om vrijstelling voor hun personeel
zodat de werknemers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) deelnemer kunnen blijven.
Het bestuur heeft in 2012 net als in andere jaren regelmatig gesproken over vrijstellingsverzoeken en het beleid van het
pensioenfonds. Dit heeft geleid tot een concreet beleid voor afwikkelingsvrijstelling op grond van artikel 6 van het Vrijstellings- en
boetebesluit Wet Bpf. Het bestuur heeft besloten dat afwikkelingsvrijstelling uitsluitend kan worden ingegeven door de
privatisering van een zwembad, waarbij de groep werknemers voor wie vrijstelling wordt verzocht, voor de privatisering ambtenaar
was en op grond daarvan verplicht deelnam aan de pensioenregeling van ABP.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor afwikkelingsvrijstelling zijn gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.
De vrijstellingscommissie van Pensioenfonds Recreatie neemt besluiten over verzoeken tot vrijstelling van de verplichtstelling op
grond van artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. Ook neemt deze commissie een besluit op een
bezwaarschrift op een besluit naar aanleiding van een verzoek tot vrijstelling van de verplichtstelling op grond van artikel 2, 3, 4 of
5 lid 1 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. In de onderstaande tabel is opgenomen hoeveel vrijstellingsverzoeken
in 2011 en 2012 zijn ingediend, hoeveel verzoeken zijn afgewezen en hoeveel beroepszaken zich hebben aangediend (na
afwijzing op bezwaar). Het bestuur heeft in 2013 besloten om aan de vrijstellingscommissie het mandaat te verlenen om een
besluit op een bezwaarschrift te nemen op een besluit naar aanleiding van een verzoek tot vrijstelling op grond van artikel 7 a tot
en met e van het Vrijstellings- en Boetebesluit.
2012

2011

Aantal ingediende vrijstellingsverzoeken

4

9

Aantal afgewezen vrijstellingsverzoeken

1

6

Aantal toekenningen in behandeling

0

0

Aantal beroepszaken (na afwijzing op bezwaar)

2

1

2.2.2

Wijziging verplichtstelling

In opdracht van sociale partners heeft het bestuur van pensioenfonds Recreatie de voorbereidingen getroffen om de tekst van de
verplichtstelling van het pensioenfonds aan te passen en in lijn te brengen met de werkingssfeer van de cao Recreatie. Een aantal
fondsdocumenten is hierop aangepast. De wijziging van de verplichtstelling zal in 2013, namens sociale partners, worden
aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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2.2.3

Wijziging PVI-opslag

In het pensioenreglement van Pensioenfonds Recreatie is vastgelegd dat een deelnemer die een WAO- of WIA-uitkering ontvangt
in aanmerking kan komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. In de premiestelling is hier rekening mee
gehouden door de toevoeging van een opslag voor Premie Vrijstelling bij Invaliditeit (PVI-opslag). Het bestuur heeft op advies van
de adviserend actuaris besloten om per 1 januari 2012 de risicopremie ten behoeve van de PVI-premie te verlagen van 0,55%
naar 0,25% van de pensioengrondslag. Ook heeft het bestuur besloten de schadevoorziening voor nog onbekende
schadegevallen (Incurred But Not Reported) zal of moet worden gebaseerd op de PVI-opslag in de premie die de afgelopen twee
jaar is ontvangen. Op die manier gaat de IBNR-voorziening in twee stappen omlaag omdat de PVI-opslag in de premie omlaag is
gegaan naar 0,25%.
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2.3
2.3.1

Ontwikkelingen financiële positie

Ontwikkeling dekkingsgraad

In 2012 is de dekkingsgraad gestegen van 93,1% tot 101,9%. Eind 2013 moet het pensioenfonds weer een dekkingsgraad van
104,3 % hebben (zie paragraaf 2.4.1). In de volgende figuur wordt het verloop van de dekkingsgraad in 2012 weergegeven.

Wat opvalt is de dalende trend in de eerste helft van het jaar, die met name wordt veroorzaakt door een verder dalende rente. De
positieve uitschieter eind mei 2012 wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen worden berekend op een driemaandsgemiddelde
rente. Het fonds heeft het renterisico op haar verplichtingen afgedekt op basis van de zuivere rente. Omdat de zuivere rente in
mei sterk daalde, maar de driemaandsgemiddelde rente vrijwel gelijk bleef, steeg het vermogen sterk vanwege de renteafdekking,
maar bleven de verplichtingen vrijwel gelijk.
Vanaf september 2012 is de UFR rekenmethodiek door DNB verplicht gesteld. Dit houdt in dat de rentetermijnstructuur vanaf 20
jaar toegroeit naar 4,2% bij een looptijd van 60 jaar. Dit heeft een positief effect gehad op de dekkingsgraad per eind september
van circa 5,3%-punt (stijging van de dekkingsgraad van 89% naar 94,3%)
In september 2012 heeft het Actuarieel Genootschap nieuwe overlevingstafels bekend gemaakt. Ook heeft het fonds een nieuwe
fondsspecieke ervaringssterfte vastgesteld, zie hoofdstuk 2.5.2. Deze aanpassing van de grondslagen hadden samen een positief
effect van 0,5% op de dekkingsgraad per 31 december 2012.
Verder is in de dekkingsgraad per 31 december 2012 reeds de verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten van 2,9% per
1 april 2013 verwerkt. Deze verlaging heeft een positief effect op de dekkingsgraad van 2,4%.

2.3.2

Waardeoverdracht en onderdekking

Vanwege de financiële positie van Pensioenfonds Recreatie verwerkt het pensioenfonds sinds 1 juni 2010 geen inkomende en
uitgaande waardeoverdrachten meer. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal opgeschorte aanvragen tot
waardeoverdrachten in de periode 2010 tot en met 2012 weergegeven.
2012

2011

2010

Opgeschorte aanvragen inkomende waardeoverdracht

68

79

91

Opgeschorte aanvragen uitgaande waardeoverdracht

76

213

178
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2.3.3

Financiële paragraaf

Samenvatting financiële positie van het pensioenfonds en ontwikkelingen gedurende het jaar
Pensioenvermogen

Technische
voorzieningen

Dekkingsgraad

EUR

EUR

%

295.334

317.319

93,1

beleggingen renteafdekking)
Premiebijdragen
Uitkeringen

34.914
32.293
-1.897

5.072
30.641
-2.265

9,3%
0,3%
0,1%

Wijziging marktrente
Overige

0
-3.338

11.201
-11.470

-3,2%
2,3%

357.306

350.498

101,9%

Bedragen x 1.000 Euro
Stand per 1 januari 2012
Beleggingsresultaten (inclusief

Stand per 31 december 2012

Het pensioenvermogen is gelijk aan het fondsvermogen minus 'overige schulden en overlopende passiva'. De technische
voorziening is gelijk aan de voorziening die nodig is om de pensioenaanspraken van de deelnemers op het pensioenfonds te
dekken. De verschillende deelresultaten hebben zowel invloed op het pensioenvermogen als op de technische voorziening en
daarmee op de dekkingsgraad.
Saldo baten en lasten over de afgelopen jaren
Bedragen x 1.000 Euro
Premieresultaat

2012
EUR
-1.118

2011
EUR
3.587

Interestresultaat
Overig resultaat

18.641
11.270

-16.520
1.190

Totaal resultaat

28.793

-11.743

2012

2011

Dekkingsgraden ultimo

101,9%

93,1%

Gemiddelde interest van verplichtingen

2,696%

2,75%

Dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van jaarrekening)

2.4

Herstelplan

In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een situatie ontstaan waardoor Pensioenfonds Recreatie per 31 december
2008 een dekkingsgraad had van 88,8% en in een situatie van reserve- en dekkingstekort verkeerde. Het pensioenfonds heeft op
1 april 2009 een gecombineerd herstelplan ingediend bij DNB. Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd. Uit het herstelplan bleek
dat een aantal maatregelen nodig zijn, waardoor het pensioenfonds naar verwachting binnen vijf jaar uit het dekkingstekort zal
geraken en binnen 15 jaar uit het vermogenstekort zal zijn.
De voortgang van het herstelplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig neemt Pensioenfonds Recreatie aanvullende
maatregelen. Het fonds heeft op basis van de jaarlijkse evaluaties, maar ook in verband met de toegenomen levensverwachting,
tot nu toe de volgende aanvullende maatregelen genomen:
 Het opbouwpercentage is per 1 januari 2011 verlaagd van 2,15% naar 2,0%.
 De premie per 1 januari 2012 wordt verhoogd van 19,4% naar 20,0% van de pensioengrondslag.
 Het fonds heeft in 2012 gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor adempauze. Dit betekent dat de premie in 2012 niet heeft
bijgedragen aan herstel. Voor 2013 is de premie verhoogd naar 22,0%. Daarmee draagt de premie weer bij aan herstel.
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2.4.1

Evaluatie herstelplan

Bij de evaluatie begin 2012 bleek dat het pensioenfonds naar verwachting niet voor eind 2013 uit dekkingstekort zou komen.
De reden hiervoor is de flink gestegen levensverwachting en de lage rentestand. Het bestuur heeft daarom begin 2012 een
voorgenomen pensioenverlaging van 6,4% per 1 april 2013 aangekondigd. Op basis van de situatie eind 2012 zou het
pensioenfonds een definitief besluit nemen. Eind 2012 was er helaas nog steeds een achterstand. Het pensioenfonds heeft dus
definitief het pijnlijke besluit moeten nemen om de pensioenen per 1 april 2013 met 2,9% te verlagen. Mede door invoering van de
UFR is die verlaging lager dan de 6,4% die begin 2012 was aangekondigd.
Het verloop van de dekkingsgraad ten opzichte van het herstelplan is in onderstaande figuur grafisch weergegeven.

Premie 2012 en 2013
De lage rentestand heeft ook effecten op de premie die het pensioenfonds moet heffen. De premie van het pensioenfonds moet
kostendekkend zijn. Het pensioenfonds bevindt zich in een situatie van dekkingstekort. DNB eist dan dat de premie bijdraagt aan
het herstel van de dekkingsgraad. Medio oktober 2011 heeft DNB de mogelijkheid geboden aan pensioenfondsen om gebruik te
maken van een adempauze voor het jaar 2012. Deze adempauze betekent een ontheffing van de verplichting dat de premie dient
bij te dragen aan herstel van de dekkingsgraad. Voor 2013 moet de premie wel bijdragen aan herstel. In overleg met de sociale
partners is de premie voor 2013 verhoogd naar 22%.
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2.5
2.5.1

Ontwikkelingen wet- en regelgeving en overheidsbeleid

AOW, Pensioenakkoord en Financieel Toetsingskader

In 2012 hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van de AOW. Zo is per 1 april 2012 de ingangsdatum van de
AOW verschoven van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de 65 ste verjaardag zelf. Bovendien werd in 2012
de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013
verhoogd wordt met één maand en stapsgewijs stijgt naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Ook is in de wet verhoging AOW- en
pensioenrichtleeftijd geregeld dat de pensioenrichtleeftijd vanaf 2014 67 jaar is in plaats van 65 jaar en het maximale
opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd wordt van 2,25% naar 2,15%.
Naar aanleiding van de wijziging van de ingangsdatum van de AOW hebben sociale partners in de CAO Recreatie 2012-2013
afgesproken dat het dienstverband in de sector Recreatie voortaan eindigt op de dag dat de AOW ingaat. In verband met de
wijziging van de ingang van de AOW en de nieuwe CAO Recreatie heeft het bestuur van Pensioenfonds Recreatie in 2012
besloten dat voor deelnemers die in de sector Recreatie werken totdat hun AOW ingaat, het ouderdomspensioen met behoud van
pensioenopbouw tegelijk met de AOW ingaat. Hierdoor bouwen deelnemers langer pensioen op en ontvangen zij uiteindelijk ook
meer pensioen. Mocht een deelnemer toch al eerder pensioen willen ontvangen, dan kan hij dit aangeven bij het pensioenfonds.
De reglementaire ingangsdatum van het ouderdomspensioen blijft in 2013 ongewijzigd op de eerste dag van de maand waarin de
(gewezen) deelnemer 65 jaar wordt.
Ook zijn in 2012 de kaders bekend geworden van een nieuw Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen (FTK) . Sociale
partners in de sector Recreatie kunnen dan straks waarschijnlijk kiezen voor een nieuw, ‘reëel pensioencontract’, maar mogen
ook het bestaande, ‘nominale pensioencontract’ voorzetten. In het reële contract wordt toeslagverlening een integraal onderdeel
van de pensioenovereenkomst. Waarschijnlijk komt er straks één nieuw toetsingskader met in de basis dezelfde uitgangspunten
voor bestaande en nieuwe pensioencontracten. Een nieuw FTK wordt overigens niet voor 1 januari 2015 ingevoerd. Het concept
wetsvoorstel over aanpassing van het huidige FTK wordt naar verwachting voor de zomer van 2013 aangeboden aan de Tweede
Kamer.
Tot slot volgde in het najaar van 2012 het Regeerakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over een versnelde verhoging van de
AOW-leeftijd na 2015 tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Ook is in het Regeerakkoord afgesproken dat het maximum
opbouwpercentage voor middelloonregelingen verder wordt verlaagd naar 1,75%. Naast deze beperking van de fiscale
opbouwruimte wordt het inkomen waarover fiscaal pensioen kan worden opgebouwd per 1 januari 2015 begrensd op € 100.000.
De plannen in het Regeerakkoord zijn nog niet definitief en moeten eerst nog omgezet worden in wetgeving en goedkeuring
verkrijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer.
Het bestuur en sociale partners zijn sinds het najaar van 2012 proactief met elkaar in overleg om de mogelijke gevolgen van de
(voorgenomen) wijzigingen voor de pensioenregeling en het pensioenfonds te verkennen. Deze verkenning zal in 2013 worden
voortgezet. Het bestuur houdt de ontwikkelingen dan ook nauwgezet in de gaten.
Actuariële herrekening van het ouderdomspensioen om AOW-gat te dichten
Door de stapsgewijze verhoging van de AOW ontstaat een AOW-gat voor mensen die voor 1 januari 2013 gepensioneerd zijn,
maar nog geen 65 jaar zijn. Zij ontvangen namelijk een pensioenuitkering met de verwachting dat zij vanaf de 65-jarige leeftijd een
AOW-uitkering zouden ontvangen. Pensioenuitvoerders kunnen vanaf 1 januari 2013 aan gepensioneerden de mogelijkheid
bieden hun ouderdomspensioen actuarieel te laten herrekenen (ook wel hoog/laag constructie) om het AOW -gat te dichten. Deze
mogelijkheid was er al voor (gewezen) deelnemers. Pensioenfonds Recreatie heeft tot op heden nog geen verzoeken ontvangen
tot actuariële herrekening om het AOW-gat te dichten.

2.5.2

Overlevingstafels en ervaringssterfte

Op 10 september 2012 heeft het Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel 2012 - 2062 gepubliceerd. Pensioenfondsen
gebruiken deze tafel voor het vaststellen van de technische voorzieningen en de (kostendekkende) premie. De AG Prognosetafel
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is gebaseerd op de sterftestatistieken van de gehele Nederlandse bevolking. Toepassing van de nieuwe overlevingstafels heeft
een verzwarend effect op de Technische Voorziening van 0,8%.
De AG-prognosetafels zijn gebaseerd op cijfers over de gehele bevolking, terwijl de werkende bevolking over het algemeen langer
dan gemiddeld leeft. Voor een juiste waardering van de pensioenverplichtingen dient dan ook rekening te worden gehouden met
dit verschil in levensverwachting. Dit noemen we ervaringssterfte.
Sinds 2010 hanteert Pensioenfonds Recreatie een eigen ervaringssterfte en herijkt deze jaarlijks. In het najaar van 2012 heeft de
adviserend actuaris een nieuw model ontwikkeld ten behoeve van de ervaringssterfte. Ten behoeve van dit Towers Watson
Ervaringssterftemodel 2012 heeft Towers Watson het CBS verzocht gegevens te leveren over sterftewaarnemingen gerelateerd
aan criteria die rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan pensioenfondsgegevens. Hierdoor biedt het model de mogelijkheid
om inschattingen te maken van sterftepatronen op basis van fondsprofielen.
Toepassing van deze nieuwe gegevens heeft geleid tot een verlaging van de Technische Voorzieningen met 1,3%.
Per saldo heeft de aanpassing van de overlevingstafel en ervaringssterfte geleid tot een verlaging van de Technische
Voorzieningen met 0,5%. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad per 31 december 2012 van 0,5% tot gevolg gehad.

2.5.3

Wet Uniformering Loonbegrip

Op 21 juni 2011 is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in het Staatsblad geplaatst. Doel van de wet is vermindering van de
administratieve lasten voor de werkgever en het begrijpelijker maken van het loonstrookje voor de werknemer. De WUL treedt in
werking per 1 januari 2013 en heeft direct gevolgen voor pensioenfondsen die een loonbegrip hanteren dat gebaseerd is op het
loon voor de sociale verzekeringen. Het bestuur heeft in 2012 besloten om aan te sluiten bij het nieuwe loonbegrip. Hierdoor valt
inleg voor de levensloopregeling niet langer onder het pensioengevend loon. Het bestuur heeft dit besluit genomen om de
administratieve lasten voor werkgevers te beperken. Deze wijziging heeft weinig gevolgen voor de werknemers omdat in de
praktijk weinig werknemers gebruik maken van de levensloopregeling.

2.5.4

Aanpassing loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet

Als gevolg van een stijging van het tarief van de eerste loonbelastingschijf (van 15,2% naar 19,1%) en de hogere bijdrage op
grond van de Zorgverzekeringswet krijgen pensioengerechtigden vanaf januari 2013 te maken met een lagere nettopensioenuitkering. Pensioenfonds Recreatie heeft hierover in januari 2013 op de website een bericht gepubliceerd.
Bovendien hebben de pensioengerechtigden bij hun uitkering in januari 2013 een bruto/netto specificatie ontvangen met een
begeleidende brief waarin de wijzigingen zijn toegelicht.

2.5.5

Investeringsverbod op clustermunitie

Vanaf 1 januari 2013 geldt een investeringsverbod clustermunitie voor financiële instellingen waaronder pensioenfondsen. Dit
betekent dat pensioenfondsen investeringen dienen te vermijden in bedrijven die te maken hebben met de productie, verkoop of
distributie van clustermunitie, maar ook in beleggingsinstellingen en indexen waar clustermunitie-ondernemingen voor meer dan
5% deel van uitmaken. Pensioenfondsen hebben tot 1 april 2013 de tijd om de interne regels met betrekking tot dit type
investeringen op orde te krijgen.
Pensioenfonds Recreatie is in overleg met haar vermogensbeheerders om te kijken of en welke mogelijkheden er zijn om te
beleggen in beleggingsinstellingen die weliswaar indices repliceren, maar waarbij clustermunitie-ondernemingen (nu of in de
nabije toekomst) worden uitgesloten. Een eventuele overgang naar deze beleggingsinstellingen wordt in 2013 besproken bij het
onderwerp ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’.
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2.5.6

Wijziging Wet Bpf 2000

In juli 2013 wordt de Wet Wijziging verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (WetBpf 2000) van kracht. Daarbij
gaat het met name over het gebruik van de naam of het merk van het fonds, de verstrekking van gegevens van deelnemers van
het fonds aan derden en het geven van informatie aan die deelnemers.

2.5.7

Europa

In het kader van adequate en betaalbare pensioenen op Europees niveau verschijnt het Witboek Pensioenen (2012) als opvolger
van het Groenboek “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” (2010).
Het Witboek bevat 20 richtlijnen. Eén daarvan betreft de IORP-Richtlijn. IORP staat voor Institutions for Occupational Retirement
Provisions. In deze richtlijn ligt de nadruk op risico-georiënteerd toezicht en het opzetten van prudentieel toezicht voor Defined
Contribution-regelingen. Vanuit de Europese Commissie is aan de Europese toezichthouder (EIOPA) advies gevraagd over de
herziening van de richtlijn. EIOPA reageert in de vorm van een QIS (een Quantitative Impact Study) met daarbinnen een
holistische balans als stuurinstrument voor harmonisatie van het Europees toezichtkader.
Invoering van de IORP-Richtlijn in Nederland zou betekenen dat pensioenfondsen dezelfde solvabiliteitseisen moeten hanteren
als verzekeraars, wat zou leiden tot hogere financiële buffers (lees: verplichtingen).
Eind mei 2013 is bekend geworden dat de Europese Commissie de invoering uitstelt van buffereisen voor pensioenfondsen als
onderdeel van de herziening van de pensioenrichtlijn IORP.Vanwege de grote diversiteit van pensioenstelsels binnen Europa is
het onmogelijk om snel goede regels te maken volgens Michel Barnier (Eurocommissaris).Hij refereerde aan de voorlopige
uitkomsten van de Quantive Impact Study (QIS) die de Europese toezichthouder (EIOPA vorige maand publiceerde. Barnier gaf
aan dat de EC het komende najaar alleen met voorstellen komt op het gebied van transparantie en governance.

2.6
2.6.1

Goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance)

Inleiding

Sinds 2007 zijn de Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de STAR verankerd in de Pensioenwet. De bedoeling van de
principes is dat een pensioenfondsbestuur weet waarvoor het verantwoordelijk is, hoe het die verantwoordelijkheid moet dragen
en dat het bestuur verantwoording aan belanghebbenden aflegt.
Nieuwe regels voor governance en medezeggenschap op komst
In februari 2012 werd het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen bij de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel
worden de wettelijke regels voor de governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen herzien.Ook zijn in het wetsvoorstel
bepalingen opgenomen die ertoe leiden dat bestuursleden en leden van de raad van toezicht voldoende tijd beschikbaar moeten
hebben om hun functie naar behoren uit te oefenen. Dit zal nog verder worden uitgewerkt met als uitgangspunt dat het totale
tijdsbeslag van een combinatie van bestuurs- en toezichtsfuncties niet hoger is dan één voltijd equivalent. In bijlage 1 van dit
jaarverslag is een overzicht van nevenfuncties van de huidige bestuursleden opgenomen.
In het kader van het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen ontwikkelen de Pensioenfederatie en de Stichting van de
Arbeid een nieuwe PFG-code (Pension Fund Governance) voor pensioenfondsen. De nieuwe code moet de huidige Principes
voor goed Pensioenfondsbestuur van 16 december 2005 vervangen.
Het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen kent een samenhang met de initiatiefwet van Koşer Kaya/Blok die op 1 juli
2013 in werking zal treden. Deze wet regelt dat onder bepaalde voorwaarden pensioengerechtigden in het bestuur
vertegenwoordigd zijn. Besturen hebben één jaar de tijd om hun bestuursstructuur hierop aan te passen. Echter, mocht het
wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen voor 1 januari 2014 door het parlement worden aanvaard dan zullen de
bepalingen uit dit wetsvoorstel in werking treden en komen de bepalingen van Koşer Kaya/Blok te vervallen.
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Het bestuur volgt de ontwikkelingen op governancegebied. De nieuwe governancemodellen zijn ook onderwerp van gesprek
geweest tijdens de conferentie met sociale partners in oktober 2012. De conferentie zal een vervolg krijgen in april/mei 2013. Op
dit moment heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door middel van een visitatiecommissie die eens in de drie jaar een
visitatie doet en een college van belanghebbenden dat fungeert als deelnemersraad en verantwoordingsorgaan. Kerntaken van
het college zijn het geven van een jaarlijks oordeel over de besluiten die het bestuur heeft genomen en het beleid dat het bestuur
hanteert. Ook heeft het college specifieke adviesrechten.

2.6.2

Zelfevaluatie bestuur

Bij zelfevaluatie gaat het om het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden afzonderlijk. Doel
van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het bestuur in stand te houden en/of te verbeteren. Het bestuur heeft begin 2012 besloten
om jaarlijks een zelfevaluatie te houden over het functioneren van het gehele bestuur. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in het
najaar van 2012 onder begeleiding van Montae. De zelfevaluatie heeft zich met name gericht op de elementen: het bestuur als
team, het proces van besturen en governance en strategie. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie in 2012 heeft het
bestuur een aantal actiepunten geformuleerd waaronder:


Het organiseren van een extra vergadering alleen in het teken van vermogensbeheer, gevolgd door het gezamenlijk
vaststellen van het beleggingsplan 2013. Deze actie is inmiddels uitgevoerd.



Strakkere aansturing van adviseurs, ook in de opdrachtverlening en het aanspreken op het resultaat.



Analyse van mogelijkheden om besluitvorming over detailaangelegenheden ook buiten de bestuursvergadering te kunnen
nemen.



Meer duidelijkheid verschaffen over taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bij het pensioenfonds betrokken
partijen, het bestuur en de taakverdeling binnen het bestuur omwille van effectiviteit en efficiency.



In de besluitvormingscyclus helder onderscheid maken tussen de verschillende fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming. Dit is reeds zichtbaar gemaakt in de agenda, de tijdsbesteding en wijze van behandelen van de
agendapunten tijdens de vergadering en in de notulen.



In 2013 weer een zelfevaluatie uitvoeren, met een terugblik op de afspraken van dit jaar.

De eerstvolgende collectieve zelfevaluatie staat gepland voor het najaar 2013. Hieraan voorafgaand zullen individuele
zelfevaluaties worden uitgevoerd in de vorm van functioneringsgesprekken met de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

2.6.3

Compliance

Onder compliance wordt het geheel van maatregelen verstaan dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van
externe wet- en regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en de integriteit
van het pensioenfonds worden aangetast.
Het pensioenfonds hecht belang aan een deugdelijk pensioenfondsbestuur en een goede naleving van interne en externe regels.
Het pensioenfonds ziet compliance als een onmisbare schakel in de missie om de belangen van deelnemers optimaal te
behartigen.
Het pensioenfonds heeft een gedragscode die wordt nageleefd door de leden van het bestuur. Doel van deze gedragscode is het
stellen van regels en richtlijnen teneinde belangenconflicten tussen het pensioenfonds en betrokkenen in privé te voorkomen.
Daarnaast staat in de gedragscode hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie van het pensioenfonds. De
gedragscode bevordert de transparantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten
wat wel en niet geoorloofd is. Elke betrokkene verklaart schriftelijk de gedragscode te zullen naleven. De compliancewerkzaamheden worden sinds 2012 uitgevoerd door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. De compliance officer
beoordeelt jaarlijks de correcte naleving van de gedragscode door alle betrokkenen een vragenlijst te verstrekken en te
rapporteren over de naleving.
Het bestuur legt over compliance elk jaar verantwoording af aan het college van belanghebbenden, eens in de drie jaar aan de
visitatiecommissie en door middel van dit jaarverslag jaarlijks aan alle betrokkenen.
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Naar aanleiding van opmerkingen van de compliance officer heeft het bestuur eind 2012 besloten om het bestaande compliance
programma te laten vervallen en de bestaande gedragscode waar nodig uit te breiden. De aangepaste gedragscode zal in 2013
worden vastgesteld en een van de belangrijke compliancedocumenten vormen.
De rapportage inzake de naleving van de gedragscode over 2012 is tijdens de bestuursvergadering van 23 mei 2013 door de
compliance officer toegelicht aan het bestuur. De compliance officer geeft in het rapport aan dat er in 2012 net als in andere jaren
geen overtredingen geconstateerd zijn en dat de gedragscode is nageleefd.
Aanbevelingen naleving Gedragscode
-

De compliance officer heeft in haar rapport over 2012 ook een aantal algemene aanbevelingen opgenomen, die zijn
besproken tijdens de bestuursvergadering van 23 mei 2013:De compliance officer adviseert bij het vervullen van een
positie bij het pensioenfonds de gedragscode te overhandigen en een termijn te stellen voor het indienen van een
ondertekende aanvangsverklaring en dit goed te monitoren.

-

De compliance officer adviseert om de tussenkomst van de bestuursondersteuning op te nemen in de gedragscode;

-

De compliance officer adviseert de vertrekkende/aftredende verbonden personen bewust te maken van de toetsing van
de naleving van de gedragscode achteraf, zodat zij ook wanneer zij geen verbonden personen meer zijn, alsnog de
gedragscode naleven en een verklaring ondertekenen voor het deel van het jaar dat zij nog wel als verbonden personen
worden aangemerkt;

-

De compliance officer adviseert, naast de toehoorders en het college van belanghebbenden, (externe) personen die
onderdeel uitmaken van het pensioenfonds aan te wijzen als verbonden personen.

-

De compliance officer wijst het pensioenfonds erop dat DNB heeft aangegeven onderzoeken in te stellen naar corruptie,
gedrag en cultuur en kwaliteit van het bestuur bij onder andere pensioenfondsen.

De reactie van het bestuur bij deze algemene aanbevelingen is als volgt : het bestuur is positief over de aanbevelingen van de
compliance officer en neemt deze mee bij de aankomende wijzigingen van de gedragscode en de bespreking daarover tijdens
een bestuursvergadering in 2013.
Principes voor beheerst beloningsbeleid
Pensioenfonds Recreatie onderschrijft de principes voor beheerst beloningsbeleid.
Het doel van deze principes is ‘perverse beloningsprikkels’ bij financiële ondernemingen en pensioenfondsen tegen te gaan. Voor
Pensioenfonds Recreatie met bestuursleden die alleen een vacatievergoeding ontvangen, hebben deze principes weinig effect.
Pensioenfonds Recreatie wendt haar invloed aan om ook van haar dienstverleners gedaan te krijgen dat zij de Principes naleven.
Het pensioenfonds wijst partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed dan ook op de Principes en verzoekt hen zich hieraan
te houden.

2.6.4

Deskundigheid

Pensioenfonds Recreatie beschikt over een deskundigheidsplan waarin is vastgelegd over welke deskundigheid de individuele
bestuursleden en het bestuur als geheel (moeten) beschikken en op welke wijze de deskundigheid wordt bevorderd. Uitgangspunt
is dat de bestuursleden over voldoende kennis, inzicht en oordeelsvorming beschikken om hun taken te volbrengen. Daarom
volgen de bestuursleden specifieke pensioenopleidingen en wonen één of meerdere bestuursleden geregeld themabijeenkomsten
van de Pensioenfederatie, DNB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en andere partijen bij. Tijdens de bestuursvergaderingen
worden deze themabijeenkomsten kort besproken.
In 2012 heeft het bestuur op individueel en collectief niveau diverse opleidingen gevolgd.
Om de kwaliteit van zijn functioneren te kunnen waarborgen heeft het bestuur een functieprofiel opgesteld. Dit profiel wordt
verstrekt aan de voordragende organisaties en dient als leidraad bij de voordracht en benoeming van nieuwe bestuursleden. Ook
kunnen mogelijke kandidaat-bestuursleden zich op basis van het functieprofiel vooraf een volledig beeld vormen van de functie,
de gevraagde inzet en deskundigheid, functie-eisen en verantwoordelijkheden. In 2013 zal het bestuur het
competentiemanagement verder vormgeven.
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2.6.5

Verantwoord maatschappelijk ondernemen

Het pensioenfonds is van mening dat duurzaamheid en verantwoord maatschappelijk ondernemen onlosmakelijk met zorgvuldig
ondernemerschap verbonden zijn. De ondernemingsleiding moet in staat zijn hierover verantwoording af te leggen. Een dergelijke
verantwoording is inherent aan goed ondernemingsbestuur en daarmee van belang om te voorkomen dat de onderneming zich
gaat vervreemden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt.
De activiteiten van Pensioenfonds Recreatie op het gebied van duurzaamheid en verantwoord maatschappelijk ondernemen zijn
belangrijk, maar vormen geen doel op zichzelf. Uitvoering van het beleid van het pensioenfonds op deze gebieden wordt namelijk
steeds getoetst aan de primaire verantwoordelijkheid om een optimaal rendement te genereren in het belang van de
belanghebbenden bij het pensioenfonds.
Pensioenfonds Recreatie heeft in beginsel aandacht voor de langetermijndoelstellingen van de ondernemingen waarin zij belegt in
termen van duurzame economische groei. Het pensioenfonds belegt in beleggingsfondsen waarbij individuele selectie van
ondernemingen niet mogelijk is. Bij zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur besluiten om vanwege een of meerdere
ondernemingen die niet aan deze langetermijndoelstellingen voldoen uit een beleggingsfonds te stappen. Alvorens tot een
dergelijke stap over te gaan, tracht het bestuur via de vermogensbeheerders invloed uit te oefenen op de ondernemingen dan wel
de vermogensbeheerders te laten besluiten om de beleggingen in deze ondernemingen te staken. Het bestuur heeft bij BlackRock
de vraag uitgezet in hoeverre BlackRock zijn stemrecht uitoefent.
In 2013 zal het bestuur het beleid met betrekking tot verantwoord maatschappelijk beleggen nader uitwerken. Met betrekking tot
het investeringsverbod op clustermunitie is het bestuur al in overleg getreden met de vermogensbeheerders (zie hoofdstuk 2.5.5).

2.6.6

Risicobeheer

Het pensioenfonds voldoet aan alle wet- en regelgeving en heeft controle over de risico’s die zich voordoen. Daarnaast zijn
pensioenfondsen verplicht tot het treffen van maatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.
Het bestuur heeft in 2012 het risicomanagement op basis van een bedrijfsbrede, uniforme en integrale risicomanagementmethodiek vormgegeven. Het bestuur maakt daarbij gebruik van een dynamisch risicobeheerraamwerk, gebaseerd op de FIRMmethodiek van DNB. FIRM staat voor Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode. Door het op structurele wijze en uniform in
kaart brengen van de risico’s en van de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen, heeft het bestuur inzicht in de mate
waarin het pensioenfonds zijn organisatie beheerst. In 2012 is het raamwerk afgerond en is begonnen met het verder actueel
houden van het raamwerk. Bovendien zullen, als gevolg van de uitbesteding van de pensioenadministratie, de beschrijving en de
beheersmaatregelen ten aanzien van de risicocategorieën worden herzien.
Risicocategorieën
Hierna volgen de belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze risico’s worden beheerst, gebaseerd op de FIRM-methodiek van
DNB. In deze methodiek worden tien risicocategorieën onderscheiden:
1.

Matching-/renterisico.

2.

Marktrisico.

3.

Kredietrisico.

4.

Verzekeringstechnisch risico.

5.

Omgevingsrisico.

6.

Operationeel risico.

7.

Uitbestedingsrisico (ten aanzien van vermogensbeheer en pensioenbeheer).

8.

IT-risico.

9.

Integriteitsrisico.

10.

Juridisch risico.

Deze risicocategorieën zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de ABTN en worden in de jaarrekening verder uitgewerkt.
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2.7
2.7.1

Communicatie

Inleiding

De pensioenfondsen hadden ook in 2012 volop aandacht van de media met name gezien de verslechtering van de financiële
positie bij veel pensioenfondsen. De berichtgeving over mogelijke ingrepen, zoals het verlagen van de pensioenen bij een aantal
pensioenfondsen bleven zorgen voor onrust bij gepensioneerden en deelnemers.

2.7.2

Communicatiebeleid

Pensioenfonds Recreatie besteedt aandacht aan adequate en zorgvuldige communicatie over het beleid, ontwikkelingen op
pensioengebied en de gevolgen voor de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De visie van
Pensioenfonds Recreatie is dat het pensioenfonds een betrouwbare en solide beheerder is van de pensioenregeling.
Pensioenfonds Recreatie neemt zijn doelgroepen dan ook mee in de actuele en financiële ontwikkelingen rond pensioen en rond
het pensioenfonds. In turbulente tijden is adequate communicatie in het bijzonder van groot belang. Deze visie vertaalt zich in de
volgende kernwaarden:


bij Pensioenfonds Recreatie staan de doelgroepen centraal;



Pensioenfonds Recreatie communiceert transparant, laagdrempelig en concreet;



Pensioenfonds Recreatie creëert bewustzijn bij de deelnemer over de eigen pensioensituatie;



Pensioenfonds Recreatie is kostenbewust en communiceert op een kostenefficiënte manier.

De visie, kernwaarden en doelstellingen per doelgroep zijn vastgelegd in het communicatiebeleidsplan 2012-2014. Welke
specifieke communicatieactiviteiten voor de verschillende doelgroepen zijn gepland en op welke trends en ontwikkelingen
Pensioenfonds Recreatie jaarlijks ingaat, legt het pensioenfonds vast in een communicatiejaarplan. Hierin is ook een
kostenbegroting opgenomen.

2.7.3

Communicatieactiviteiten 2012

In het communicatiejaarplan 2012 waren de activiteiten van Pensioenfonds Recreatie vooral gericht op de financiële situatie van
het pensioenfonds en de voorgenomen maatregelen zoals het verlagen van de pensioenen. Hierbij zijn verschillende
communicatiemiddelen ingezet. In 2012 heeft Pensioenfonds Recreatie de volgende activiteiten verricht.
Nieuwsbrieven actieve deelnemers en pensioengerechtigden
In mei en november 2012 hebben de actieve deelnemers en pensioengerechtigden een nieuwsbrief ontvangen. Hierin was veel
aandacht voor de financiële situatie van het pensioenfonds, de mogelijke verlaging van de pensioenen, de gestegen
levensverwachting en de verhoging van de AOW-ingangsdatum. Ook zijn in de nieuwsbrieven de wijzigingen in het
pensioenreglement gecommuniceerd. De nieuwsbrieven worden ter informatie ook aan de werkgevers verstrekt.
Digitale nieuwsbrief werkgevers
Sinds 2012 ontvangen werkgevers periodiek een digitale nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrieven van november en december
2012 werd onder andere aandacht besteed aan de financiële situatie van het pensioenfonds, de mogelijke verlaging van de
pensioenen, de mogelijkheid tot uitstel van de ingang van ouderdomspensioen met behoud van pensioenopbouw en het vervallen
van de acceptgiro als betaalmiddel. Ook zijn de kerncijfers voor 2013 hierin bekend gemaakt.
Website
De website www.recreatiefondsen.nl is als centraal communicatiemiddel extra onder de aandacht gebracht, onder andere door
hiernaar in alle communicatie-uitingen te verwijzen.
Maandelijks communiceert het pensioenfonds via zijn website de laatste ontwikkelingen met betrekking tot zijn dekkingsgraad.
Ook worden alle (digitale) nieuwsbrieven op de website gepubliceerd.
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Reguliere activiteiten
Evenals in voorgaande jaren heeft het pensioenfonds in 2012 reguliere activiteiten uitgevoerd zoals het verstrekken van
pensioenoverzichten, welkomstberichten (startbrieven) en stopbrieven.

2.7.4

Vooruitblik naar 2013

In de loop van 2013 zal het communicatiebeleidsplan verder geactualiseerd worden. In de activiteiten zal de communicatie
rondom de verlaging van de pensioenen een prominente plaats innemen. Vanaf 1 januari 2013 is de overgangsregeling Vrijwillig
Vervroegde Uittreding Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) aangepast (zie ook hoofdstuk 4.3.2). In de eerste (digitale)
nieuwsbrieven van 2013 besteedt het pensioenfonds hieraan aandacht.

2.7.5

Externe ontwikkelingen

Pensioenregister
Begin januari 2011 is het Pensioenregister van start gegaan. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kan elke burger sinds
begin januari 2011 een overzicht krijgen van de door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij
pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. In 2012 zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan
het Pensioenregister. Pensioenfonds Recreatie heeft er in 2012 voor gezorgd dat de gegevens ook voor deze nieuwe
functionaliteiten automatisch zijn doorgeleverd aan het Pensioenregister.
Uitbreiding Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2012 de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders uitgebreid met het
hoofdstuk inzicht versus adviseren. De aanpassing van de leidraad heeft geen consequenties voor het huidige beleid van
Pensioenfonds Recreatie. Het bestuur beperkt zich tot het (laten) beantwoorden van inhoudelijke vragen gerelateerd aan de
pensioenregeling van het pensioenfonds en het op verzoek (laten) maken van individuele berekeningen.

2.8
2.8.1

Toezichthouder AFM en DNB

AFM

De AFM is als toezichthouder belast met het bevorderen van een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten,
waaronder het bewaken van de informatie die pensioenfondsen verschaffen ten aanzien van juistheid en begrijpelijkheid. Er zijn in
verslagjaar 2012 geen contacten of discussies met AFM zijn geweest.

2.8.2

DNB

DNB is als toezichthouder belast met het prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van financiële
ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het pensioenfonds legt daarom structureel alle
wijzigingen in statuten, reglementen, ABTN en de jaarstukken voor aan DNB. Verder informeert het pensioenfonds DNB met de
voorgeschreven rapportages periodiek over de financiële situatie van het pensioenfonds.
Contact met DNB
In het verslagjaar heeft DNB geen bezoek gebracht aan het pensioenfonds. Er zijn in 2012 geen dwangsommen of boetes
opgelegd aan het pensioenfonds. DNB heeft geen bijzondere opmerkingen/aanmerkingen gemaakt in het verslagjaar.
Uiteraard is er wel reguliere correspondentie met de toezichthouder geweest in 2012. Zo heeft het pensioenfonds van DNB
verschillende brieven ontvangen over op dat moment actuele thema’s voor pensioenfondsen. Een van die thema’s is de evaluatie
van het herstelplan en het verzoek om gebruik te maken van de adempauze voor de kostendekkende premie 2012 (20,5%).
Bovendien zijn de herbenoemingen van bestuursleden die in 2012 hebben plaatsgevonden, gemeld aan DNB. DNB heeft
ingestemd met deze herbenoemingen.
Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 30 | 98

Verder werkt het pensioenfonds mee aan een onderzoek van DNB over de uitbesteding van het vermogensbeheer, waarbij DNB
vooral kijkt naar de vormgeving van de beleggingsmandaten. Dit onderzoek is gestart in 2012 en loopt door in 2013. Naar
aanleiding van de bevindingen van DNB heeft het bestuur in april 2013 een plan van aanpak ingediend bij DNB. In het kader van
het onderzoek hebben twee bestuursleden de workshop van DNB in december 2012 bezocht.
Financieel crisisplan
Alle pensioenfondsen dienden uiterlijk op 1 mei 2012 in hun ABTN een financieel crisisplan te hebben opgenomen.
Tijdens twee themasessies op 16 februari en 27 maart 2012 heeft het bestuur uitvoerig gesproken over de wenselijke en
noodzakelijke inhoud van het crisisplan, waarna dit plan eind april 2012 en dus tijdig aan de ABTN is toegevoegd. Uit een
algemeen en niet specifiek voor Pensioenfonds Recreatie gedaan onderzoek van DNB en de AFM uit 2012 is gebleken dat de
kwaliteit van de financiële crisisplannen sterk varieert. Verbetering is vooral nodig op de onderdelen ‘communicatie’, ‘beschikbare
maatregelen’ en ‘besluitvormingsprocessen’. In de eerste helft van 2013 zal het pensioenfonds het huidige crisisplan naar
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kritisch bekijken en waar nodig aanpassen.
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3 Financieel beleid
3.1

Inleiding

Om aan de in paragraaf 1.2.2 omschreven doelstelling te voldoen is een solide financieel beleid belangrijk. Het bestuur gebruikt
hiervoor de beleidsinstrumenten financieringsbeleid, toeslagenbeleid en beleggingsbeleid.
In dit hoofdstuk komen deze drie instrumenten aan de orde. Daarnaast geeft het bestuur inzicht in de actuariële analyse.

3.2

Financieringsbeleid

Het bestuur heeft het premiepercentage voor 2012 vastgesteld op 20,0% (vanaf 2013: 22,0%) van de pensioengrondslag. Hiervan
kan de werkgever op grond van artikel 46 lid 2 van het pensioenreglement de helft op het loon van de deelnemer inhouden. De
premie wordt niet lager vastgesteld dan de gedempte kostendekkende premie.

3.3

Toeslagenbeleid

Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd worden
door het verlenen van een toeslag. Het pensioenfonds verleent alleen een toeslag voor zover de beschikbare financiële middelen
van het pensioenfonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. Bij deze beoordeling houdt het bestuur rekening met het
schriftelijk advies van de actuaris. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks per 1 januari een toeslag te verlenen. Voor de actieve
deelnemers is dit maximaal gelijk aan de loonontwikkeling van de CAO voor de verblijfsrecreatie, zweminrichtingen en
buitensportactiviteiten. Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is deze verhoging maximaal gelijk aan de stijging van
het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Het gaat om het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid over de
periode 1 oktober van het voorafgaande jaar tot 1 oktober van het huidige jaar. Deze toeslag mag echter nooit hoger zijn dan de
toeslag voor de actieve deelnemers.
De toeslagen zijn voorwaardelijk en worden gefinancierd uit overrendementen. Het pensioenfonds vormt geen
bestemmingsreserve voor toeslagen en berekent geen premie om de toeslagen te financieren.
Met betrekking tot de mate van de feitelijke toekenning hanteert het bestuur de onderstaande beleidsstaffel als leidraad. Deze
staffel geldt slechts als uitgangspunt; bij de jaarlijkse besluitvorming zal het bestuur andere relevante economische
omstandigheden (zoals economische vooruitzichten en verwachte bestandsontwikkeling) in ogenschouw nemen.
De inhoud van de beleidsstaffel luidt als volgt:


bij een dekkingsgraad van meer dan 100% + Vereist Eigen Vermogen wordt een volledige toeslag toegekend;



bij een dekkingsgraad van meer dan 105% maar minder dan 100% + VEV wordt er naar rato toeslag toegekend;



bij een dekkingsgraad van 105% of minder wordt geen toeslag verleend.

De dekkingsgraad is hierbij de dekkingsgraad zoals die geldt na toekenning van de toeslag. Door de toeslagverlening mag het
pensioenfonds niet in een situatie van reservetekort terecht komen. Voor de vaststelling van de toeslag per 1 januari van jaar t is
de dekkingsgraad per 31 december van jaar t-2 bepalend. Tevens worden de financiële positie en de economische vooruitzichten
per 30 november van jaar t-1 hierbij in aanmerking genomen.
Feitelijke toekenning van toeslagen zal altijd eerst plaatsvinden na een daartoe door het bestuur genomen besluit.
Het bestuur heeft besloten om gezien de financiële positie van het pensioenfonds de tot en met 2011 opgebouwde
pensioenaanspraken van de actieve deelnemers per 1 januari 2012 niet te verhogen. De pensioenen van gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden zijn ook niet verhoogd. Het pensioenfonds bevindt zich in een situatie van dekkingstekort (zie ook
hoofdstuk 2.4).
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3.4
3.4.1

Kosten uitvoering

Kosten uitvoering pensioenbeheer

Het bestuur maakt voor de uitvoering van de regeling diverse kosten. De kosten van pensioenbeheer (inclusief
bestuursondersteuning) bedragen voor 2012 € 2.770 duizend. Omgerekend is dit € 169 per actieve deelnemer en
pensioengerechtigde. Het pensioenfonds kent een grote groep inactieve deelnemers. Als de kosten voor pensioenbeheer
berekend worden over alle deelnemers actief en inactief komen de kosten op € 49 per deelnemer. Het pensioenfonds kent een
grote in- en uitstroom, vooral in de zomerperiode. In deze berekening is de eindstand 2012 gebruikt.
Het bedrag aan uitvoeringskosten voor het pensioenbeheer bestaat uit (bedragen x € 1.000)

-

Kosten deelnemer en pensioengerechtigde
Werkgeverskosten
Kosten bestuur

Kosten bestuursbureau
Kosten beheer
Projectkosten
Totaal

2012
1.126
246
205

2011
1.009
359
84

170
1.023
2.770

804
2.256

Hieronder een korte toelichting van bovenstaande kosten.
Kosten deelnemers en gepensioneerden
De kosten van de deelnemers en gepensioneerden hebben betrekking op alle werkzaamheden die in de pensioenadministratie
moeten worden verricht om de aanspraken juist te administreren en hen te informeren. Denk hierbij aan de
pensioentoekenningen, betalen uitkeringen, verwerken waardeoverdrachten, afkoop, helpdesk, communicatie met deelnemers en
gepensioneerden.
Werkgeverskosten
De werkgeverskosten hebben betrekking op de activiteiten die voortvloeien uit de contacten met de werkgever. Het gaat om
kosten voor de aanlevering en verwerking van de werknemergegevens, de aanmaak van premienota’s en de premie-incasso,
helpdesk werkgever en communicatie met werkgevers. Hierbij horen ook de kosten voor het aansluiten van nieuwe werkgevers.
Kosten bestuur
De kosten bestuur hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdend met de bestuursorganen.
De vergoedingen bestaan uit vacatiegeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten, opleidingskosten, overige kosten bestuur en
overige bestuurskosten 2012.
Kosten bestuursbureau
Met ingang van 2012 maakt het fonds voor de bestuursondersteuning gebruik van de diensten van Montae.
Kosten beheer
De kosten beheer hebben betrekking op kosten verbonden aan het besturen van het pensioenfonds, bestuursondersteuning en
adviseurs. Ook vallen hieronder de kosten verbonden aan het toezicht van DNB, AFM, actuaris, accountant, financieel beheer en
juridische kosten.
Kosten projecten
De kosten van projecten waren in 2012 nihil
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3.4.2

Kosten uitvoering vermogensbeheer

Onderstaande tabel geeft een inschatting van de indirecte vermogensbeheerkosten gedurende 2012 op basis van het gemiddeld
belegd vermogen over 2012 en de beheerkosten zoals opgenomen in de IMA (Investment Management Agreement) met
BlackRock, de kosten BNP Paribas en de kosten KASbank.
Gemiddeld belegd
vermogen 2012

Fonds

Beheerkosten
in bps

Geschatte beheerkosten 2012

€ 32.311.697

0.07%

€ 17.103

MSCI Emerging Markets Free Fund B

€ 7.708.817

0.35%

€ 20.464

MSCI Equity Index Fund B-Japan

€ 5.931.729

0.07%

€ 3.122

MSCI U.S. Equity Index Fund B

€ 38.712.591

0.07%

€ 20.526

MSCI Pac-Rim ex-Japan Equity Index Fund B

€ 3.114.636

0.07%

€ 1.658

iShares Russell 2000 Index Fund

€ 6.904.121

0.20%

€ 13.811

MSCI EAFE Small Cap Fund

€ 6.115.456

0.20%

€ 12.234

€ 100.799.047

0.09%

€ 88.918

Eerste € 75 mln:
0,15%, volgende
€ 107.316.183 € 75 mln: 0,12%
en daarna 0,10%

€ 149.249

MSCI Europe Index Fund B

Totaal Funds
BGI Liability Solutions € Fixed 2020-2029 Fund
BGI Liability Solutions € Fixed 2030-2039 Fund
BGI Liability Solutions BGI Liability Solutions LSF EUR
Fixed 2040-2049

€ 63.775.000

0.24%

€ 151.752

€ 171.091.183

0.18%

€ 301.001

BNP Paribas LDI-fonds
Totaal LDI fondsen

€ 7.540.945

0.07%

€ 5.279

Euro Corporate Bond Index

€ 44.677.308

0.07%

€ 31.281

Totaal Bond Index

€ 52.218.253

0.07%

€ 36.560

€ 324.108.483

0.13%

€ 426.475

Euro Government Bond Index

Totale geschatte kosten vermogensbeheer

Het verschil met de kosten zoals in paragraaf 6.6.2 zijn opgenomen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van
KASbank en BNP Paribas verrekend worden met het rendement waardoor deze in de administratie niet afzonderlijk zichtbaar zijn
en daarnaast door tijdsverschillen in momenten van boeken van de administratie inzake de prestatieafhankelijke vergoedingen.
Alle waarden zijn gebaseerd op de opgaven van BlackRock en BNP Paribas en betreffen werkelijke waarden met uitzondering
van schattingen voor:


Gemiddeld belegd vermogen van de twee iShares fondsen



Transactiekosten aandelen zijn omgerekend op basis van USD/EUR wisselkoers ultimo 2012



Transactiekosten voor BNP Paribas zijn gelijkgesteld aan de bid-ask spread van het langstlopende LDI Fonds van
BlackRock.

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 34 | 98

3.5

Beleggingsbeleid

3.5.1 Inleiding
In 2012 is invulling gegeven aan het beleggingsplan dat door het bestuur is vastgesteld eind 2011. Wet- en regelgeving beperkt
het pensioenfonds in haar mogelijkheden om het vigerende risicoprofiel substantieel te wijzigen zolang er sprake is van een
situatie van onderdekking. In geheel 2012 was dit het geval, waardoor de beleggingsportefeuille op hoofdlijnen vrijwel ongewijzigd
is gebleven in 2012. Belangrijk thema in 2012 was de verdere uitwerking van het risicomanagementbeleid (financiële risico’s),
onder andere resulterende in uitgebreide risicorapportages en specifieke aandacht voor de wijze waarop invulling wordt gegeve n
aan het afdekken van het renterisico. Dit laatste heeft er onder meer toe geleid dat er een extra vermogensbeheerder is
aangesteld die belast is met het beheer van zeer langlopende vastrentende waarden ter afdekking van de zeer langlopende
verplichtingen van het pensioenfonds. Deze aandacht voor risicobeheersing zal overigens ook in 2013 een belangrijk thema
blijven. Daarnaast is in het Beleggingsplan voor 2013 ruimte opgenomen om onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van
duurzaam beleggen.

3.5.2

ALM-studie

In 2012 is geen ALM-studie uitgevoerd. Wel zal in 2013 een continuïteitsanalyse worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen
worden meegenomen in de opstelling van het beleggingsplan 2014. Tevens dienen deze uitkomsten als input voor de gesprekken
met sociale partners over de vormgeving van een nieuwe pensioenregeling in de sector.

3.5.3

Overzicht beleggingen

De beleggingen zijn als volgt onderverdeeld:
Strategische asset allocatie

Beleggingscategorie

Strategische weging

Feitelijke weging ultimo 2012

14%

13,9%

56%*

2,3%

Vastrentende waarden
Euro Bedrijfsobligaties
Euro Staatsobligaties en long duration
fondsen

50,8%
Aandelen
Aandelen Europa

11,1%

12,2%

Aandelen VS

9,8%

9,5%

Aandelen Japan

1,8%

1,8%

Aandelen Pacific Rim Ex Japan

0,9%

1,0%

Aandelen Emerging Markets

2,4%

2,4%

Aandelen Small Caps

4,0%

4,0%

Overige beleggingen

2,1%

* Er is één strategische weging (56%) voor zowel het Euro Staatsobligatie beleggingsfonds als de long duration
beleggingsfondsen samen. Hiertussen is strategisch geen onderverdeling gemaakt, maar is de verhouding een afgeleide van de
doelstelling om 60% van het nominale renterisico af te dekken.
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3.5.4

Terugblik ontwikkelingen financiële markten in 2012

Aan het begin van het jaar was het sentiment op de financiële markten overwegend positief. Met name gevoed door de monetaire
stimuleringsmaatregelen van Centrale Banken en een aantrekkende economische groei in de VS. Zo besloot de FED de
geldmarktrente ongewijzigd op 0,25% te houden. De ECB verlaagde de geldmarktrente met 0,25% naar 0,75%. Bovendien
werden door de ECB door middel van twee ronden van onbeperkte liquiditeitsverschaffing de meest acute problemen bij de
banken weggenomen. Positief was ook de overeenstemming die de regeringsleiders van de eurolanden, de Europese Centrale
Bank en het IMF bereikten over een tweede steunpakket voor Griekenland. Hierdoor ontstond bij beleggers het idee dat de ergste
fase van de financiële crisis achter de rug was.
In het tweede kwartaal sloeg dit positieve sentiment echter om, vooral door de ontwikkelingen in Griekenland en in de VS. De
Griekse verkiezingen leidden tot nieuwe zorgen over de uitvoering van de bij het Griekse steunpakket behorende
hervormingsmaatregelen. Ook in de maanden daarna stond Griekenland volop in de belangstelling, met uiteenlopende politieke
standpunten over de wens om Griekenland voor de Eurozone te behouden en de noodzaak van een derde steunpakket. Maar het
was niet alleen Griekenland dat voor onrust over Europa zorgde bij beleggers. Ook de bezorgdheid over de begrotingen en
staatsschulden van Spanje en Italië, en daarmee het voortbestaan van de eurozone, liep verder op. De berichtgeving over de
economische groei in de eurozone werd steeds somberder, zoals onder meer een oplopende werkloosheid in de eurozone tot
ruim 11%. Uiteindelijk was het een toezegging van ECB-president Mario Draghi die de negatieve spiraal een halt toeriep. Hij
kondigde aan dat wanneer een land een officieel hulpverzoek indient, de ECB dit land – onder voorwaarden - ongelimiteerd zal
helpen haar schuldenlast te herfinancieren door kort staatspapier op de secundaire markt op te kopen. Dit leidde in het laatste
kwartaal van 2012 tot meer rust op de financiële markten, met dalende rentes tot gevolg.
Wat de financiële markten in de tweede helft van 2012 ook bezighield, was de strijd tussen Obama en Romney om het
presidentschap van de VS. Daarbij deden zorgen over het uitblijven van een compromis tussen de Democraten en Republikeinen
over hoe het begrotingstekort terug te brengen de financiële markten geen goed. Door het uitblijven van een compromis na de
verkiezingen zouden een groot aantal fiscale stimuleringsmaatregelen eind 2012 aflopen (de ‘fiscal cliff’) met alle gevolgen van
dien voor de groei van de Amerikaanse- en wereldeconomie. Deze angst werd werkelijkheid na de verkiezingsoverwinning van
Obama. De Democraten en Republikeinen wilden elkaar in de begrotingsonderhandelingen, zoals verwacht, zo min mogelijk
tegemoet komen. Hierdoor nam de angst in de markt toe dat er geen overeenstemming zou worden bereikt vóór jaareinde.
Uiteindelijk werd in de laatste dagen van het jaar toch een beperkte ‘deal’ gesloten, die beide partijen meer tijd gunde om tot een
meer structurele oplossing te komen.
Voor Japan stond 2012 in het teken van aanhoudende stimulering van de economie, die vooral groeide als gevolg van het herstel
na de aardbeving en de tsunami. Gedurende 2012 heeft de Bank of Japan de rente onveranderd gelaten op 0,10%. De
stimuleringsmaatregelen hebben echter niet geleid tot de gewenste oplopende inflatie, Japan blijft last houden van periodes van
deflatie. De verruimingsmaatregelen en economische groei hadden wel een positief effect op de Japanse aandelenmarkt.
Voor China bestond in de eerste helft van 2012 de vrees dat het met een zware groeivertraging te maken zou krijgen.
Economische indicatoren lieten een steeds minder rooskleurig beeld zien van de verwachte economische groei naarmate 2012
vorderde. In de tweede helft van 2012 keerde dit patroon echter. Economische indicatoren verbeterden voor de Chinese
economie, die een steeds groter deel uitmaakt van de wereldeconomie. Eind 2012 leek het erop dat de Chinese economie een
zogenaamde ‘soft landing’ had gemaakt, en dat het pad naar weer een snelle toename van de economische groei niet ver weg
lag.

3.5.5

Ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille

Vanuit wet- en regelgeving is het pensioenfonds beperkt in het aanpassen van haar risicoprofiel zolang er sprake is van een
situatie van onderdekking. De verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën is in 2012 dan ook
ongewijzigd gebleven, met 70% belegd in euro vastrentende waarden en 30% in wereldwijde aandelen. Ook de mate waarin het
rente- en het valutarisico werd afgedekt is ongewijzigd gebleven. Het nominale renterisico berekend op basis van de actuele
marktrente wordt structureel voor 60% afgedekt, door te beleggen in euro staatsobligatiefondsen en in long duration
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beleggingsfondsen die beleggen in langlopende vastrentende waarden zoals renteswaps. Deze afdekking zorgt ervoor dat de
invloed van een renteverandering op de waarde van de technische voorziening voor 60% wordt vertaald in een
waardeverandering van de beleggingsportefeuille. Dit heeft tot gevolg dat de invloed van rentebewegingen op de
dekkingsgraadontwikkeling wordt beperkt. Bij de uitvoering van het rentebeleid wordt voor de renteafdekking door het jaar heen
een bandbreedte aangehouden van +/- 5%. Om beter in staat te zijn deze beperkte bandbreedte in de praktijk te realiseren is
begin 2012 een additionele vermogensbeheer aangesteld. Deze vermogensbeheerder is belast met het beheer van een
portefeuille zeer langlopende vastrentende waarden, dit ter afdekking van de zeer langlopende verplichting van het
pensioenfonds. Indien bij de uitvoering van dit beleid inzake zeer langlopende vastrentende waarden de ‘leverage’ in de
beleggingsportefeuille groter wordt dan 1,5, zal het bestuur de invulling van het beleid opnieuw evalueren. Het valutarisico naar
de vijf grootste niet-euro beleggingen (Amerikaanse dollar, Britse Pond, de Zwitserse Frank, de Australische Dollar en de Japanse
Yen) wordt in zijn geheel afgedekt. Ook dit beperkt de invloed van veranderende wisselkoersen op de ontwikkeling van de
dekkingsgraad. Ook hier wordt bij de uitvoering van het beleid door het jaar heen gewerkt met een kleine bandbreedte om
onnodige transactiekosten te vermijden.
Door de dalende rente in 2012 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds sterk in waarde gestegen. Doordat het pensioenfonds
haar nominale renterisico voor 60% afdekt komt deze waardestijging van de verplichtingen maar gedeeltelijk terug in een
waardestijging van de beleggingen. Desondanks is de dekkingsgraad per saldo licht gestegen in 2012 als gevolg van de goede
rendementen op de aandelen in portefeuille. Bovendien heeft de invoering van de Ultimate Forward Rate per eind september
geleid tot een stijging van de dekkingsgraad. Eind 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds gemeten met behulp van de
zuivere marktrente 89,5% en gemeten op basis van de UFR curve 98,4%.
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Rendementen beleggingsportefeuille in 2012

Vastrentende waarden
Aandelen
Europa
Europa – small caps
Amerika
Amerika – small caps
Japan
Azië ex Japan
Opkomende landen
Totale portefeuille
3.5.5.1

Pensioenfonds
Recreatie
11,0%

Benchmark

15,7%
17,6%
18,1%
14,4%
14,3%
6,6%
22,7%
16,3%

15,4%
17,2%
18,1%
13,6%
14,6%
6,5%
22,7%
16,4%

11,8%

12,3%

11,5%

Aandelen

De aandelenmarkten zijn wereldwijd gestegen in 2012. De grote hoeveelheid liquiditeit die de centrale banken beschikbaar
stelden, zorgde ervoor dat, bij gebrek aan rendementspotentieel bij de relatief veilige beleggingen, de risicovollere beleggingen
over de gehele wereld steeds meer in trek raakten bij beleggers. Het verloop van een aantal belangrijke aandelenindices over de
laatste jaren komt terug in bovenstaande grafiek.
Binnen de portefeuille hebben alle aandelenfondsen flinke positieve resultaten behaald over 2012 (+15,74% voor de
aandelenfondsen samen). Vooral het Europa aandelenfonds (+17,56%), het PacRim ex-Japan aandelenfonds (+22,68%) en het
EAFE Small Cap aandelenfonds (+18,13%) profiteerden van de verbeterende stemming op de aandelenbeurzen in (vooral) het
vierde kwartaal van 2012.
3.5.5.2

Staatsobligaties

De rente is in de loop van 2012 verder gedaald, wat tot een aanzienlijke waardestijging heeft geleid van alle vastrentende
waarden beleggingen in de beleggingsportefeuille. Voor de zwakker geachte eurolanden daalde de rente in het vierde kwartaal
van 2012, na in het derde kwartaal juist sterk te zijn opgelopen. Dit was het gevolg van de belofte van ECB-president Draghi, die
in september toezegde de zwakke eurolanden ongelimiteerd te zullen helpen onder bepaalde voorwaarden. Het Euro Government
Bond index fund binnen de beleggingsportefeuille heeft in 2012 een rendement behaald van +10,5%. Voornaamste reden voor dit
goede rendement is dat staatsobligaties vooral in de eerste drie kwartalen van het jaar in trek bleven, doordat ze als vluchthaven
dienden voor beleggers die zekerheid zochten in volatiele tijden. De langlopende beleggingsfondsen profiteerden nog meer van
de rentedaling en lieten, afhankelijk van de looptijd van het beleggingsfonds, een rendement zien van circa +10% tot zelfs ruim
+13%. De ontwikkeling van de 10-jaars rente op diverse obligaties is weergegeven in de volgende grafiek.
10-jaars rente op obligaties
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3.5.5.3

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties hebben in 2012 ook relatief goed gepresteerd. Bij de Europese bedrijfsobligaties was vooral het vierde kwartaal,
waarin de zorgen over de Europese schuldencrisis enigszins afnamen, een goed kwartaal. Het BlackRock Euro Corporate Bond
fund binnen de beleggingsportefeuille heeft in 2012 een goed rendement geboekt (+10,5%) doordat relatief kredietwaardige
bedrijfsobligaties in trek bleven bij beleggers omwille van de (in vergelijking met veilige staatsobligaties) relatief hoge rentes die op
deze bedrijfsobligaties worden vergoed.
3.5.5.4

Valuta

Ook op de valutamarkten was de Europese schuldencrisis een dominante factor. Dit blijkt ook duidelijk uit onderstaande grafiek
die een daling laat zien van de Euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere valuta tot het vierde kwartaal van 2012. In
het vierde kwartaal werd de euro weer sterker ten opzichte van veel andere munten door rust omtrent de Europese schuldencrisis.
Geïndexeerde valutaontwikkeling
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Z-score en performancetoets

Op 24 april 1998 is de ‘Vrijstellingsregeling Wet Bedrijfspensioenfondsen’ officieel in werking getreden. Deze regeling is
uitgevaardigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft als belangrijkste doel ondernemingen
vrijstelling te verlenen van de verplichtstelling van deelname aan een bedrijfspensioenfonds indien de beleggingsperformance van
het pensioenfonds ontoereikend is. Om objectief te kunnen bepalen of het rendement afwijkt wordt jaarlijks de Z-score van het
pensioenfonds bepaald. Hierbij wordt het rendement (de performance) van het pensioenfonds en het rendement van de
benchmark vergeleken, en het verschil gedeeld door een factor die afhankelijk is van de samenstelling van het belegde vermogen
(de verhouding obligaties/aandelen).
Op basis van artikel 5 lid 1a van het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 moet vrijstelling worden verleend als uit de
performancetoets blijkt dat het feitelijk behaalde beleggingsrendement van het bedrijfspensioenfonds in negatieve zin afwijkt van
het rendement van de door het pensioenfonds vastgestelde normportefeuille. Bij de performancetoets worden de Z-scores over
een periode van 5 jaar opgeteld, en gedeeld door de wortel uit 5. Als de score lager is dan -1,28 mag een aangesloten
onderneming besluiten om elders een pensioenverzekering af te sluiten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elders een
gelijkwaardige pensioenregeling wordt afgesloten.
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Over 2012 is een Z-score behaald van -0,30. De performancetoets over de periode 2008 tot en met december 2012 bedraagt
1,25. Daarmee blijft de performancetoets boven het vereiste minimum. Dit betekent dat werkgevers geen vrijstelling kunnen
aanvragen op basis van artikel 5 van het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000.
Jaar

Z-score

Performancetoets (inclusief correctie 1,28)

2012

-0,30

1,25

2011

0,79

0,85

2010

-0,28

0,57

2009

-0,27

0,64

2008

-0,02

0,43
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3.6

Actuariële analyse

2012
EUR

2011
EUR

32.337
-30.093

32.097
-25.791

-592
-2.770

-463
-2.256

-1.118

3.587

34.914
-5.072

39.120
-3.174

-11.201

-52.466

18.641

-16.520

Resultaat op waardeoverdrachten
Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen)
Resultaat op uitkeringen
Indexering en overige toeslagen

-71
-516
-130
8.315

-5
721
2
-

Wijziging overige actuariële uitgangspunten
Overige baten
Overige lasten

3.724
110
-162

518
-46

11.270

1.190

28.793

-11.743

Premieresultaat
Premiebijdragen
Pensioenopbouw
Mutatie technische voorziening voor
pensioenuitvoeringskosten
Pensioenuitvoeringskosten
Interestresultaat
Beleggingsresulaten
Rentetoevoeging technische voorziening
Wijziging marktrente
Overige resultaten

Totaal saldo van baten en lasten
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3.7

Risicoparagraaf

Beleggingsrisico’s

3.7.1

Algemeen
Beleggen leidt per definitie tot blootstelling aan diverse soorten risico’s. Dit geldt ook voor het pensioenfonds. Hierbij moet vooral
gedacht worden aan risico’s die samenhangen met veranderingen in beurskoersen, rentetarieven, wisselkoersen,
debiteurenkwaliteit en liquiditeit. Deze risico’s worden door het bestuur beperkt door onder andere een duidelijke mandatering aan
de vermogensbeheerder, het laten uitvoeren van derivatentransacties en het niet in de portefeuille opnemen van bepaalde type
beleggingen.
Instrumenten en beleggingsrichtlijnen
Voor het risicobeheer heeft het bestuur de beschikking over verschillende beleidsinstrumenten zoals een ALM-studie en of
continuïteitsanalyse. Welke beleidsinstrumenten het bestuur op welke manier zal hanteren, wordt bepaald op basis van uitvoerige
analyses van de te verwachten toekomstige ontwikkeling van de pensioenverplichtingen en de beleggingen. Het betreft hierbij de
gevolgen van de economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Voor deze analyses gebruikt het
bestuur onder andere Asset-Liability Managementstudies (ALM). In 2011 is de laatste ALM-studie uitgevoerd (zie paragraaf 3.5.1).
Voor 2013 staat een continuïteitsanalyse in de planning.
Op basis van de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur het beleggingsbeleid vast en formuleert zij jaarlijks als afgeleide
hiervan, beleggingsrichtlijnen in het beleggingsplan. De beleggingsrichtlijnen zetten uiteen binnen welke grenzen en normen h et
beleggingsbeleid moet worden uitgevoerd, en richten zich op het beheersen van de belangrijkste beleggingsrisico’s. Bij de
uitvoering van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt ondermeer gebruik gemaakt van derivaten. In de volgende
paragrafen gaan wij hier nader op in.
Gehanteerde derivaten in beleggingsportefeuille per 31 december 2012
Het pensioenfonds maakt gebruik van financiële derivaten bij het afdekken van het valutarisico zoals valutatermijncontracten. Bij
de gedeeltelijke afdekking van het renterisico wordt gebruik gemaakt van ‘long duration’ fondsen van BlackRock en BNP Paribas
die op hun beurt gebruik maken van derivaten zoals renteswaps .
Kredietrisico is één van de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Dit risico wordt beperkt door
alleen transacties aan te gaan met kredietwaardige partijen, te werken met meerdere tegenpartijen en zoveel mogelijk te werken
met onderpandstelling; waarvoor met de verschillende vermogensbeheerders duidelijke afspraken zijn gemaakt.

3.7.2

Marktrisico

Het verloop van het pensioenfondsvermogen over het kalenderjaar 2012 is hieronder weergegeven.
Vermogensontwikkeling
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3.7.2.1

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen veranderen
als gevolg van veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is de ‘duration’. De duration geeft
aan met welk percentage de marktwaarde van de vastrentende portefeuille en de marktwaarde van de verplichtingen veranderen
als gevolg van een verandering in de marktrente.
Indien op balansdatum de duration van de beleggingen aanzienlijk korter is dan de duration van de verplichtingen is er sprake van
een zogenaamde ‘durationmismatch’. Bij een rentestijging zal de waarde van beleggingen minder snel dalen dan de waarde van
de verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur), met als gevolg dat de dekkingsgraad zal stijgen. Voor het
pensioenfonds geldt dat bij de genoemde durationmismatch een rentedaling de waarde van de beleggingen minder snel stijgt dan
de waarde van de verplichtingen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Bij een grote durationmismatch is de impact van
rentebewegingen op de dekkingsgraad van het fonds aanzienlijk. Ter illustratie: de duration van de verplichtingen bedroeg eind
2012 ruim 25 tegen circa 16 voor de gehele beleggingsportefeuille.
Per ultimo september 2012 is door DNB een nieuwe verdisconteringscurve voor de verplichtingen voorgeschreven, de
zogenaamde UFR-curve. Hierdoor blijft de verdisconteringsrente voor de eerste 20 jaar gebaseerd op marktrentes (gemiddeld
over 3 maanden), terwijl voor looptijden langer dan 20 jaar de verdisconteringsrente in toenemende mate afhankelijk is van de
Ultimate Forward Rate. De rentegevoeligheid van verplichtingen met een lange looptijd neemt als gevolg van de invoering van de
UFR-curve af. Zolang er sprake is van een reservetekort blijft het pensioenfonds conform de richtlijnen van DNB haar beleid om
het renterisico af te dekken echter baseren op de marktrente.
Het beleid van het pensioenfonds is gericht op het verkleinen van de durationmismatch, door meer in langlopende obligaties te
beleggen ten koste van aandelen of kortlopende obligaties. Daarbij wordt, uit oogpunt van efficiency, ook gebruik gemaakt van
rentederivaten. Het bestuur heeft het renterisico strategisch voor 60% afgedekt middels beleggingen in een aantal BlackRock
Long Duration Fondsen, een BlackRock beleggingsfonds dat belegt in Euro staatsobligaties en BlackRock beleggingsfonds dat
belegt in Euro bedrijfsobligaties en een zeer langlopend beleggingsfonds van BNP Paribas. Gedurende 2012 is dit BNP Paribas
Long Duration Fonds 2035 - 2050 aan de portefeuille toegevoegd om het nominale renterisico van de zeer langlopende
verplichtingen nauwkeuriger af te kunnen dekken. Binnen de Long Duration Fondsen van BlackRock en BNP Paribas wordt
gebruikt gemaakt van renteswaps om de duration (en dus rentegevoeligheid) van de beleggingen te verhogen waardoor deze
meer in lijn komt te liggen met die van de verplichtingen. De actuele mate van renteafdekking wordt per maand gemonitord
middels een separate rapportage. Binnen het long duration beleggingsfonds van BNP Paribas wordt tevens op beperkte schaal
gebruikt gemaakt van leverage. Dit heeft als voordeel dat met een in omvang kleine investering een relatief groot renterisico kan
worden afgedekt. Het gebruik van leverage kan echter bij een sterk oplopende (korte) rente leiden tot (liquiditeits)risico’s. Om
deze risico’s te beheersen wordt per kwartaal in de risicorapportage de mate van leverage bewaakt. Door het pensioenfonds is
een maximale leverage bepaald waarboven een herevaluatie zal plaatsvinden op het gebruik ervan in de beleggingsportefeuille.
Het afsluiten van rentederivaten kan ’de durationmismatch verkleinen, maar aan dit soort instrumenten zijn ook risico’s verbonden
(zoals liquiditeits- en krediet- c.q. tegenpartijrisico). Deze risico’s worden door de vermogensbeheerders binnen de betreffende
Long Duration Fondsen beheerst, en door het pensioenfonds bewaakt door middel van een risicorapportage.
3.7.2.2

Valutarisico

Binnen de beleggingsportefeuille wordt valutarisico gelopen in de aandelenportefeuille; de portefeuilles vastrentende waarden
beleggen strategisch alleen in euro-titels en kennen daarmee geen valutarisico. Het strategisch beleid is erop gericht om het
valutarisico van de aandelenbeleggingfondsen voor de US Dollar, Japanse Yen, Britse Pond, Zwitserse Franc en Australische
Dollar strategisch voor 100% af te dekken.
De afdekking van het valutarisico wordt middels valutatermijncontracten vormgegeven. Deze afdekking van het valutarisico wordt
door Kas Bank op passieve wijze op basis van mandaten uitgevoerd, waarbij de mate van afdekking maandelijks wordt
geëvalueerd en de afdekking, als deze zich buiten de bandbreedtes bevindt, wordt bijgesteld. De feitelijke afdekking van de
bovengenoemde valuta wordt gebaseerd op de daadwerkelijk binnen de verschillende beleggingsfondsen aanwezige
valutaposities.

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 43 | 98

Ultimo 2012 had het pensioenfonds het valutarisico van de Australische Dollar meer dan volledig afgedekt via
valutatermijncontracten, maar passend binnen de bandbreedte. Het valutarisico van de US Dollar, Japanse Yen, Britse Pond,
Zwitserse Frank was ultimo 2012 bijna volledig afgedekt. Voor het Britse Pond en de Japanse Yen viel deze afwijking van het
strategische beleid om deze valutarisico’s geheel af te dekken nog binnen de gestelde bandbreedte. De Zwitserse Frank en de
US Dollar waren ultimo 2012 niet volledig afgedekt, en de betreffende afwijkingen vielen net buiten de gestelde bandbreedtes.
Conform afspraken is hierop door Kas Bank begin 2013 actie op ondernomen. De volgende tabel geeft de afdekkingspercentages
per valuta weer per einde 2012.

3.7.2.3

Prijs(koers)risico

Prijs(koers)risico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een
individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) wijzigingen in marktwaarden plaatsvinden. Wijzigingen in
marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op
actuele marktwaarde. Waardewijzigingen worden onmiddellijk verwerkt in het saldo van baten en lasten. Door spreiding binnen de
portefeuille over meerdere beleggingscategorieën en beleggingstitels (diversificatie) beheerst het pensioenfonds het prijsrisico c.q.
de waardeontwikkeling van de totale portefeuille. Het prijsrisico kan afgedekt worden door gebruik te maken van afgeleide
financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. In 2012 is er geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter
afdekking van het prijsrisico.

3.7.3

Concentratierisico

Grote belangen in bijvoorbeeld een onderneming kunnen leiden tot concentratierisico. Omdat het pensioenfonds de beleggingen
goed heeft gespreid en op passieve wijze laat beheren (waardoor de respectievelijke benchmarks zoveel mogelijk één op één
worden gevolgd) is er geen sprake van een noemenswaardige concentratierisico binnen de beleggingen.

3.7.4

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van
tegenpartijen waarop zij vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven,
banken waar deposito’s worden geplaatst en marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden
aangegaan. Het kredietrisico van de debiteuren binnen de vastrentende waarden beleggingen kan worden uitgedrukt in termen
van kredietratings. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de verdeling van de portefeuille vastrentende waarden over de
verschillende kredietratings per einde december 2012.
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Ratingverdeling obligatiebeleggingen

2012

2011

AAA

55,4%

81,6%

AA

22,9%

13,4%

A

11,0%

3,3%

BBB

10,3%

1,4%

Lager dan BBB en geen rating

0,4%

0,3%

Totaal

100%

100%

Ratingverdeling obligatiebeleggingen

2012

2011

AAA

55,4%

81,6%

AA

22,9%

13,4%

A

11,0%

3,3%

BBB

10,3%

1,4%

Lager dan BBB en geen rating

0,4%

0,3%

Totaal

100%

100%

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico dat
partijen waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan, niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor
het pensioenfonds financiële verliezen lijdt. Beheersing hiervan vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen en
alleen zaken te doen met kredietwaardige tegenpartijen.
Onderstaande tabel geeft de top 10 van landen binnen de obligatieportefeuille weer. Van de PIIGS (Portugal, Ierland, Italië,
Griekenland, Spanje) landen is er een allocatie aanwezig naar Spanje (1,75% van de totale portefeuille), Italië (1,15% van de
totale portefeuille), Ierland (0,14% van de totale portefeuille) en Portugal (0,02% van de totale portefeuille). Het pensioenfonds
heeft geen belang in Griekenland ultimo 2012.

Top 10 landen
obligatieportefeuille
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Oostenrijk
Spanje
Supra national
Italië
Engeland
VerenigdeStaten
Zweden
Totaal

Jaarverslag 2012

Marktwaarde ( X € 1.000)

% van totale portefeuille

(eind 2012)

(eind 2012)

25.512
21.281
15.908
6.802

7,34%

6.091
4.480
4.009
3.352

1,75%

2.117
1.452

0,61%

91.004

26,20%
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3.7.5

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide
middelen, waardoor het pensioenfonds niet aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt beheerst door onder
andere het vrijwel uitsluitend beleggen in zeer goed verhandelbare beleggingen en in het maken van een liquiditeitsprognose
waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de omvang en tijdstip van betalingen en anderzijds de verwachte directe
beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. In de komende jaren zullen bij het pensioenfonds de inkomende
premies het niveau van de uitkeringen ruimschoots overtreffen.

3.7.6

Risicorapportage

Vanaf 2012 ontvangt het bestuur per kwartaal een separate risicorapportage waarin aandacht wordt besteed aan de hiervoor
besproken financiële risico’s. Aan de hand van deze risicorapportages heeft het bestuur inzicht in de actuele stand van zaken
aangaande deze risico’s en is zij ook in staat om de vermogensbeheerders en Kas Bank te controleren. Deze risicorapportage
wordt elk kwartaal uitgebreid besproken binnen het bestuur. Daar waar gewenst en of noodzakelijk worden aanpassingen in de
portefeuille en of rapportage door het bestuur uitgezet bij de vermogensbeheerders en of de beleggingsadviseur.
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3.7.7

Overzicht risico’s (S1 tm S10)

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de diverse risico’s binnen de door de DNB gehanteerde toezichtskader
(wortelformule), de risicogrens, de werkelijke situatie per eind 2012 en per eind 2011 en een compliancecheck of er aan de
risicogrens wordt voldaan.
Risico

Renterisico (S1)

Risicogrens

60% en bandbreedte + / - 5%

Werkelijke situatie

Werkelijke situatie

Wordt aan de

per eind 2012

per eind 2011

risicogrens voldaan?

56,3% van het renterisico is

61,6% van het renterisico is

Ja, ultimo 2012 lag het

afgedekt

afgedekt

percentage renteafdekking
binnen de strategische
bandbreedtes

Marktrisico op zakelijke waarden

30% en bandbreedte + / - 10%

(S2)

30,9% is gealloceerd naar

24,6% is gealloceerd naar

Ja, de allocatie naar zakelijke

zakelijke waarden

zakelijke waarden

waarden bevindt zich ultimo
2012 binnen de bandbreedtes

Valutarisico (S3)

100% afdekking van USD,

Valuta-afdekking:

Valuta-afdekking:

Eind 2012 viel de valuta-

GBP, AUD , JPY en CHF met

USD: 96,48%

USD: 100,08%

afdekking van de US Dollar en

een bandbreedte van + / - 3%

JPY: 99,99%

JPY: 100%

de Zwitserse Frank buiten de

GBP: 97,86%

GBP: 100,02%

bandbreedte. Hier is door Kas

CHF: 96,11%

CHF: 100,58%

Bank begin 2013 actie op

AUD: 101,88%

AUD: 101,75%

ondernomen.

Grondstoffenrisico (S4)

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Kredietrisico (S5)

Er is geen apart beleid

Eind 2012 is een relatief groot

Eind 2011 is een relatief groot

Nvt

geformuleerd inzake

deel van de portefeuille

deel van de portefeuille

kredietrisico. Het fonds

gealloceerd naar obligaties

gealloceerd naar obligaties

conformeert zich aan de

met een hoge

met een hoge

beleggingsrichtlijnen van het

kredietwaardigheid

kredietwaardigheid

betreffende beleggingsfonds
Verzekeringstechnisch risico (S6)

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Liquiditeitsrisico (S7)

Door het bestuur is geen

Alle beleggingen die ultimo

Alle beleggingen die ultimo

Nvt

risicogrens gedefinieerd

2012 in de portefeuille worden

2011 in de portefeuille worden

aangehouden zijn snel liquide

aangehouden zijn snel liquide

te maken. Bovendien ontvangt

te maken. Bovendien ontvangt

het pensioenfonds jaarlijks

het pensioenfonds jaarlijks

duidelijk meer premie dan er

duidelijk meer premie dan er

aan pensioenuitkeringen

aan pensioenuitkeringen

Concentratierisico (S8)

Operationeel risico (S9)

Actief risico (S10)

verschuldigd is

verschuldigd is

Door het bestuur is geen

Eind 2012 is er voldoende

Eind 2011 is er voldoende

risicogrens gedefinieerd

spreiding aanwezig over

spreiding aanwezig over

verschillende

verschillende

beleggingscategorieën,

beleggingscategorieën,

regio’s, sectoren en

regio’s, sectoren en

kredietwaardigheid

kredietwaardigheid

De vermogensbeheerders

Er heeft gedurende 2012 op

Er heeft gedurende 2011 op

rapporteren op maandbasis

maandbasis rapportage

maandbasis rapportage

aan het fonds

plaatsgevonden aan het fonds.

plaatsgevonden aan het fonds.

Er zijn geen verklaringen

Er zijn geen verklaringen

ontvangen over de juistheid

ontvangen over de juistheid

Nvt

Ja

van de rapportages

van de rapportages

Niet van toepassing aangezien

Ultimo 2012 wordt er volledig

Ultimo 2011 wordt er volledig

Ja, er wordt een passieve

het fonds een passieve

passief belegd

passief belegd

beleggingsstijl gevoerd

beleggingsstijl voert
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4 Uitvoering van de pensioenregeling
4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling van het pensioenfonds. Daarnaast
komen de wijzigingen in statuten en reglementen die in 2012 zijn goedgekeurd (na advies van het college van belanghebbenden)
aan de orde.

4.2

De pensioenregeling

Pensioensysteem
Het pensioensysteem is een middelloonregeling.
Toetredingsleeftijd
Een werknemer die in dienst is bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds, neemt verplicht deel aan de
pensioenregeling. De deelname gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt.
Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd bereikt wordt. Voor deelnemers die doorwerken
totdat hun AOW ingaat, laat het pensioenfonds het ouderdomspensioen tegelijk met de AOW ingaan. Zij bouwen daardoor dus
langer pensioen op en krijgen uiteindelijk ook meer pensioen. Wil deze deelnemer toch al eerder pensioen ontvangen, dan moet
hij dit bij het pensioenfonds aangeven.

Pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het op hele euro’s naar boven afgeronde pensioengevend salaris minus de franchise die voor
deeltijdwerkers naar evenredigheid wordt vastgesteld. Indien de franchise groter is dan het pensioengevend salaris, wordt de
pensioengrondslag op nul gesteld.
Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is het loon in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), ten hoogste bedragend het
maximum premieloon (2012: € 50.064,-), vermeerderd met het werknemersdeel in de premie, maar met uitzondering van het
genot van een ter beschikking gestelde auto. Het maximum pensioengevend uurloon is in 2012 € 25,34.
Franchise
Een jaarlijks door het bestuur vastgesteld en op gehele euro’s afgerond bedrag geldend bij een volledig dienstverband. Het
bestuur stelt tevens jaarlijks de hoogte van de daarvan afgeleide per uur geldende franchise vast. De uurfranchise voor 2012
bedraagt € 5,88 en de jaarfranchise € 11.663,-.
Opbouwpercentage ouderdomspensioen
Het opbouwpercentage is vanaf 1 januari 2011 2,0% van de pensioengrondslag.
Partnerpensioen
De pensioenregeling voorziet in een regeling voor partners op risicobasis. De financiering vindt dan ook plaats via jaarlijkse
risicopremies en niet via afgefinancierde of af te financieren aanspraken op de balans. Al ingegane verplichtingen voor
partnerpensioenen worden wel direct afgefinancierd. Het jaarlijks partnerpensioen bedraagt bij volledige deelnemerstijd 50% van
het pensioengevend salaris in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden, verhoogd met de loonindex van het jaar
van overlijden, dit bedrag wordt verminderd met de AOW-uitkering voor ongehuwden op de datum van overlijden inclusief de
daarbij behorende vakantie-uitkering.
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Wezenpensioen
De pensioenregeling voorziet in een regeling voor wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het te bereiken
ouderdomspensioen. Bij beëindiging van de deelneming ontstaat een aanspraak op wezenpensioen over het opgebouwde
ouderdomspensioen.
Premie
In 2012 bedroeg de premie 20,0% van de pensioengrondslag (2013: 22,0%). Hiervan kan de werkgever de helft inhouden op het
loon van de werknemer.
Premievrijstelling
Als een deelnemer een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, voorziet het reglement in een premievrije opbouw. Voor de voortzetting
van de pensioenopbouw is over dit inkomensgedeelte geen bijdrage verschuldigd.
In onderstaande tabel is het verloop van de aantallen deelnemers weergegeven:
Verloop aantallen deelnemers
Deelnemers
(excl. AO)

Gewezen
deelnemers

Arbeidsongeschikte
deelnemers

Gepensioneerden

Totaal

Stand per 1 januari 2012

15.851

36.010

69

758

52.688

Toetreding/hertoetreding

5.774

-678

0

0

5.096

Pensionering

-175

-323

-1

499

0

Arbeidsongeschiktheid

-17

0

17

0

0

Revalidering

0

0

0

0

0

Overlijden

-14

-65

0

-17

-96

Premievrij gemaakt door uitdienst

-6.022

6.022

0

0

0

Waardeoverdracht

0

0

0

0

0

Afkoop emigratie/klein pensioen

0

0

0

-272

-272

Beëindiging uitkering

0

0

0

-3

-3

Overige oorzaken

-10

-566*

1

-3

-578

Stand per 31 december 2012

15.387

40.400

86

962

56.835

* de overige mutaties betreffen voor het grootste deel gewezen deelnemers met een aanspraak van € 0 die zijn opgeschoond
vooruitlopend op de migratie naar nieuw administratiesysteem Maia per 1 januari 2013. Overige mutaties betreffen terugwerkende
kracht mutaties, welke als correctie op de beginstand worden verwerkt.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de aantallen deelnemers die bij het pensioenfonds zijn geregistreerd en voor wie in de jaren
2009, 2010, 2011 en 2012 premie is ontvangen.
Aantallen verzekerden waarvoor wordt bijgedragen
Aantal verzekerden

2012

2011

2010

2009

15.387

15.851

*14.800

14.686

* aantal van 2010 is aangepast ten opzichte van jaarverslag 2011 om aansluiting te bereiken met de kerncijfers.
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4.3

Wijzigingen statuten, reglementen en actuariële en
bedrijfstechnische nota

Gedurende 2012 heeft het bestuur besloten om de statuten, het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement en de actuariële en
bedrijftechnische nota te wijzigen. Alle reglementswijzigingen zijn voor advies voorgelegd aan het college van belanghebbenden.
Het uitvoeringsreglement zal in 2013 worden aangepast, onder meer met betrekking tot het actualiseren van de hoogte van de
premie.

4.3.1

Statuten

De statuten zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Dit is onder andere ingegeven door:


wijziging van de werkingssfeer (schrappen van de buitensportondernemingen);



creëren mogelijkheid voor het bestuur om een voorgedragen kandidaat-bestuurslid af te wijzen;



beleggen benoemings- en ontslagbevoegdheid bij het bestuur;



toevoeging vrijwaringsprocedure;



nadere vastlegging van bepaling omtrent de administrateur(s);



concrete verankering van de klachten- en geschillenprocedure;



toevoeging omgang met onvoorziene gevallen;



aanbrengen van volledigheid in en uniform gebruik van definities en bepalingen;



aanbrengen van consistentie ten opzichte van andere documenten van SPR;



correct doorvoeren van nummering en verwijzingen.

De statutenwijzigingen zijn op 17 december 2012 door de notaris gepasseerd.

4.3.2

Pensioenreglement

In het pensioenreglement zijn de volgende artikelen per 1 januari 2013 aangepast:
Artikel

Achtergrond

1

doorvoeren correcte verwijzingen naar statuten

1, 10, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46

aanpassing ‘2012’ in ‘2013’, vastlegging parameters en afkoopvoeten 2013

en bijlage
1, 28 en 31

aanpassing van de werkingssfeer van het pensioenfonds door het schrappen
van de buitensportondernemingen*

31

uitgebreid met standaardmogelijkheid om de ingang van het
ouderdomspensioen uit te stellen tot de AOW-ingangsdatum met behoud van
pensioenopbouw*

47

artikel 47 vernummerd naar 48 en in artikel 47 de mogelijkheid opgenomen tot
aanwending VUT-kapitaal als gevolg van overheveling VUT-uitkeringen boven
100% vanuit Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Bad- en
Zweminrichtingen (VUT-BZ) naar het pensioenfonds

47 en verder

automatisch vernummerd

*De verplichtstelling zal hierop worden aangepast en zal in 2013, na overleg met en in opdracht van sociale partners, worden
voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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4.3.3

Actuariële en bedrijfstechnische nota

De actuariële en bedrijfstechnische nota van het pensioenfonds is met ingang van 1 december 2012 aangepast. De wijzigingen
zijn ingegeven door een algemene actualiseringslag en de volgende ontwikkelingen:


wijziging van de werkingssfeer (schrappen buitensportondernemingen);



opnemen algemeen beleidskader omtrent onverplichte vrijstelling;



verlaging PVI-opslag (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid);



aanbrengen van consistentie met andere documenten van SPR;



opnemen financieel crisisplan als integraal onderdeel van de ABTN.

4.4

Slotopmerkingen

Tot slot danken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van het pensioenfonds.
Houten, 27 juni 2013

namens het bestuur,

Drs. R. van Dijk

Drs. F.B.P. Jansen

M. Merks

Mr. M.W. van Straten

Plaatsvervangend voorzitter

L.H.C. Vincken

E.P. de Vries
Voorzitter
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5 College van belanghebbenden
5.1

Bevindingen college van belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden heeft in het verslagjaar drie maal vergaderd en drie maal overleg gevoerd met de voorzitters
van het pensioenfonds. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering heeft het college in 2012 een cursus “Pensioenen voor
verantwoordingsorganen” gevolgd.
In haar vergadering van 3 juni 2013 heeft het College van Belanghebbenden een oordeel gegeven over het door het bestuur in
2012 gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, op basis van de aan haar verstrekte documenten en informatie, en
heeft daarbij de volgende bevindingen, oordelen en adviezen vastgesteld.

5.1.1

Bevindingen

Het College van Belanghebbenden heeft de volgende bevindingen:


Bestuursondersteuning

Wijziging van de bestuursondersteuning van Syntrus Achmea naar Montae lijkt vooralsnog een goede keuze te zijn geweest.


Wetgeving en reglementen

Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn ingevoerd in de pensioenregeling en doorgevoerd in de reglementen.


Ontwikkeling financiële positie

Onder andere de lage rente en de ontwikkeling dat de levensverwachting sneller toeneemt dan verwacht, heeft er voor gezorgd
dat de dekkingsgraad ultimo 2012 onder de vereiste dekkingsgraad lag. Dit ondanks het gegeven dat de opgebouwde
pensioenrechten en pensioenuitkeringen per 1 april 2013 met 2,9% zijn verlaagd en de premie in 2013 omhoog zal gaan van 20%
naar 22%.


Communicatiebeleid

Het bestuur besteedt aandacht aan communicatie over het beleid, ontwikkelingen en de gevolgen op pensioengebied. Het
communicatiebeleidsplan 2012-2014 is vastgesteld. Het blijft lastig om op heldere wijze te communiceren over actuariële en
financiële ontwikkelingen. Het College van Belanghebbenden is van mening dat de communicatie wel is verbeterd.


Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance)

Voor Governance en medezeggenschap zijn nieuwe regels in de maak. De nieuwe Governancemodellen zijn onderwerp van
gesprek geweest op een conferentie met de sociale partnes in oktober 2012. Onder begeleiding van Montae heeft het bestuur in
het najaar van 2012 een zelfevaluatie gehouden. Het bestuur heeft een gedragscode die wordt nageleefd door de leden.
Bovendien beschikt het Pensioenfonds over een deskundigheidsplan. In 2013 zal werk worden gemaakt van Verantwoord
maatschappelijk ondernemen en beleggen. Het bestuur werkt aan de collectieve eisen voor deskundigheid die opgelegd zijn door
de Pensioenwet.


Beleggingsbeleid

In 2012 is geen ALM-studie uitgevoerd. In verband met het investeringsverbod op clustermunitie is het bestuur in overleg gegaan
met de vermogensbeheerders. Over de transactiekosten van vermogensbeheer bestaan nog onduidelijkheden.


Risicobeleid

Het bestuur ontvangt per kwartaal een risicorapportage waarin aandacht wordt besteed aan de financiële risico’s. Deze wordt
besproken in het bestuur en indien noodzakelijk worden aanpassingen in de portefeuille door het bestuur uitgezet bij de
vermogensbeheerder en/of de beleggingsadviseur.
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Financieel beleid.

De kosten van de uitvoering van het pensioenbeheer zijn relatief hoog. Voor zo ver wij hebben kunnen zien is er in 2012 geen
continuïteitsanalyse en consistentietoets uitgevoerd ondanks onze aanbevelingen.


Premie- en toeslagbeleid

Het pensioenfonds heeft een dekkingstekort. In 2012 was er een adempauze gegund door DNB, echter in 2013 moet de premie
wel bijdragen aan het herstel. Derhalve is de premie in 2013 verhoogd naar 22%.


Klachten en geschillen

Het college constateert dat er in het verslagjaar 58 klachten zijn ingediend.

5.1.2

Oordeel

Op grond van het voorgaande komt het College van Belanghebbenden tot het volgende oordeel:
Het College van Belanghebbenden is van oordeel dat:
-

het bestuur naar vermogen het College van Belanghebbenden de informatie heeft verstrekt om zich een oordeel te vormen;

-

het handelen van het bestuur in 2012 voor zover wij kunnen overzien in overeenstemming is geweest met de statuten en

-

het bestuur in 2012 een beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk afgewogen zijn.

reglementen;

5.1.3

Aanbevelingen

Het College van Belanghebbenden heeft de volgende aanbevelingen aan het bestuur:


Blijf scherp sturen op Goed Pensioenfondsbestuur.



Probeer de totale kosten van het pensioenfonds te beheersen.



Maak een zorgvuldige afweging met betrekking tot de uitbesteding van de deelnemers- en financiële administratie.



Onderzoek de aard van de 58 klachten en formuleer zo mogelijk ander beleid.



Laat in 2013 een visitatie uitvoeren en betrek en informeer het College tijdig.



Actualiseer het deskundigheidsplan voor wat betreft de competenties en profielen.



Geef opvolging aan de aanbevelingen van de accountant en certificerend actuaris.



Communiceer helder, eerlijk en begrijpelijk met de deelnemers.



Betrek het College van Belanghebbenden tijdig bij te nemen besluiten.

Betracht uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot vrijstellingsverzoeken en pas het beleid hier op aan.

5.2

Reactie van het bestuur op het verslag van het college van
belanghebbenden

Het bestuur spreekt haar waardering uit over de zorgvuldige en weloverwogen wijze waarop het College van Belanghebbenden
tot haar bevindingen en oordeel Is gekomen. Het bestuur heeft kennis genomen van het oordeel. Het bestuur bedankt het College
van Belanghebbenden voor de aanbevelingen. Hieronder gaat het bestuur in op deze aanbevelingen.
Blijf scherp sturen op Goed Pensioenfondsbestuur.
Het bestuur ondersteunt deze aanbeveling. In het najaar van 2013 zal het bestuur, samen met het College van Belanghebbenden,
een eerste gezamenlijke oriëntatie uitvoeren naar de nieuwe bestuursmodellen. Daarbij zal worden gekeken naar de gevolgen
hiervan voor het huidige bestuursmodel. Ook is er bij elke vergadering van het bestuur en de voorzitters tijd ingeruimd om stil te
staan bij het proces van vergaderen en vindt er in het eerste kwartaal van 2014 weer een zelfevaluatie plaats.
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Probeer de totale kosten van het pensioenfonds te beheersen.
De beheersing van de kosten is een continue aandachtspunt van het bestuur. Het bestuur hoopt met de migratie naar het Maia
systeem efficiency en kostenbesparing te kunnen bereiken. Ook volgt het bestuur de kosten nauwgezet door ieder kwartaal te
kijken naar de realisatie van de kosten in het afgelopen kwartaal. Op deze wijze kan het bestuur beter tussentijds bijsturen, indien
dit noodzakelijk is.
Maak een zorgvuldige afweging met betrekking tot de uitbesteding van de deelnemers- en financiële administratie.
Het bestuur neemt deze aanbeveling ter harte.
Onderzoek de aard van de 58 klachten en formuleer zo mogelijk ander beleid.
Via de DVO rapportage van Syntrus Achmea heeft het bestuur inzage in de aard van klachten en de afhandeling hiervan. Het
bestuur ziet dan ook geen aanleiding om het beleid hierop aan te passen.
Laat in 2013 een visitatie uitvoeren en betrek en informeer het College tijdig.
Het bestuur heeft de visitatiecommissie Basis en Beleid inmiddels de opdracht gegeven om in het najaar van 2013 een visitatie uit
te voeren. Ook het College wordt hierbij betrokken en uitgenodigd.
Actualiseer het deskundigheidsplan voor wat betreft de competenties en profielen.
Het gewijzigde deskundigheidsplan, inclusief competenties en profielen, zal in 2013 worden vastgesteld.
Geef opvolging aan de aanbevelingen van de accountant en certificerend actuaris.
Het bestuur heeft kennis genomen van de aanbevelingen van de accountant en certificerend actuaris en zal de opvolging hiervan
agenderen voor het najaar van 2013.
Communiceer helder, eerlijk en begrijpelijk met de deelnemers.
Het bestuur onderschrijft deze aanbeveling van het College en erkent tegelijkertijd dat helder en begrijpelijk communiceren lastig
is. Daarom heeft het bestuur het College ook betrokken bij de brieven die zijn verstrekt in verband met het besluit om de
pensioenen te verlagen. Waar nodig, zal het bestuur het College ook bij andere vormen van communicatie betrekken.
Betrek het College van Belanghebbenden tijdig bij te nemen besluiten.
Het bestuur realiseert zich terdege dat het voor het College belangrijk is dat zij voldoende tijd krijgt om een weloverwogen besluit
bij adviesaanvragen te kunnen nemen. In 2013 zijn daarom met het College goede afspraken gemaakt, zodat het voor het
College helder is wanneer zij een besluit moeten nemen.
Betracht uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot vrijstellingsverzoeken en pas het beleid hier op aan.
Het bestuur beoordeelt vrijstellingsverzoeken zorgvuldig en heeft in 2012 nieuw beleid vastgesteld rondom afwikkelingsvrijstelling.
Dit beleid is transparant en staat op de website van het pensioenfonds: www.recreatiefondsen.nl.
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6 Jaarrekening
In dit hoofdstuk presenteert het bestuur van het Pensioenfonds Recreatie de jaarrekening. In de eerste paragrafen vindt u de
jaarrekening. In hoofdstuk 7 ‘overige gegevens’ volgen de verklaringen van de certificerend actuaris en van de accountant van het
pensioenfonds.
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6.1

Balans per 31 december 2012

(x € 1.000)
Activa
Beleggingen voor risico fonds
Vorderingen en overlopende activa
Overige activa

Toelichting

2012

2011

*)

EUR

EUR

346.112
9.016
4.400

288.605
10.109
5.295

359.528

304.009

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves
Technische voorzieningen

6.5.4
6.5.5

6.808
350.498

-21.985
317.319

Overige schulden en overlopende passiva

6.5.6

2.222

8.675

359.528

304.009

%

%

101,9

93,1

*) De nummering verwijst naar de toelichting
Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)
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6.2 Staat van baten en lasten over 2012

(x € 1.000)
Baten
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
Beleggingsresultaten risico fonds
Overige baten

Toelichting

2012

2011

32.293
34.914
110

32.097
39.120
518

67.317

71.735

6.6.4
6.6.5

2.395
2.770

1.681
2.256

6.6.6
6.6.7
6.6.8
6.6.9

30.093
-8.315
5.072

25.791
3.174

6.6.10

-1.717

-1.220

6.6.11
6.6.12

11.201
-4.206

52.466
-

6.6.13
6.6.14

53
998

7
-721

33.179

79.497

18
162

-2
46

38.524

83.478

28.793

-11.743

6.6.1
6.6.2
6.6.3

Lasten
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Mutatie technische voorzieningen:
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Korting van aanspraken en rechten
Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente
Wijziging overige actuariële uitgangspunten
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Overige wijzigingen in de technische voorziening


Saldo overdrachten van rechten
Overige lasten

6.6.13
6.6.15

Saldo van baten en lasten
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Samenvatting van de actuariële analyse

(x € 1.000)

2012

2011

Premieresultaat
Interestresultaat
Overig resultaat

-1.118
18.641
11.270

3.589
-16.520
1.188

Saldo van baten en lasten

28.793

-11.743

2012

2011

Beleidsreserve
Solvabiliteitsreserve

26.114
2.679

-20.193
8.450

Saldo van baten en lasten

28.793

-11.743

Bestemming van het saldo van baten en lasten

(x € 1.000)
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6.3 Kasstroomoverzicht over 2012

(x € 1.000)
Kasstroom uit pensioenactiviteiten

2012

2011

Ontvangen premies
Ontvangen waardeoverdrachten
Betaalde pensioenuitkeringen
Betaalde waardeoverdrachten

32.958
-2.382
-1.843

30.889
17
-1.669
1.834

Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars
Betaalde pensioenuitvoeringskosten

-2.136

634
-1.917

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

26.597

29.788

623.621
256
-649.094

382.452
144
-412.067

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

-330

-272

-25.547

-29.743

Mutatie liquide middelen

1.050

45

Stand liquide middelen per 1 januari

5.560

5.515

Stand liquide middelen per 31 december *)

6.610

5.560

*) De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
- deel opgenomen onder de Beleggingen voor risico fonds

2.210

265

4.400

5.295

6.610

5.560

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

- overige liquide middelen (opgenomen onder de Overige activa)
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6.4 Algemene toelichting
6.4.1 Inleiding
Het doel van het fonds, statutair gevestigd te Zoetermeer, is het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan
gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan
arbeidsongeschikte deelnemers. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van de in recreatiebranche
verplicht gestelde aangesloten werkgevers.

6.4.2 Overeenstemmingverklaring
De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Pensioenwet en
Titel 9 Boek 2 BW, met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn in
duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur heeft op 23 mei 2013 de jaarrekening opgemaakt.

6.4.3 Schattingswijzigingen
Technische voorzieningen voor risico fonds
De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van
de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid.
Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke
waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het fonds.
Vanaf boekjaar 2012 is de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de Prognosetafel 2012-2062 van het Actuarieel
Genootschap (AG). De AG-Prognosetafel 2012-2062 houdt rekening met de voorzienbare trend in overlevingskansen van de
gehele Nederlandse bevolking. De algemene sterftekansen die volgen uit de tafel worden voor het fonds gecorrigeerd in verband
met ervaringssterfte.

Waardering van de derivaten
Het contact maken van de swaps in de portefeuille van het fonds geschiedde ultimo 2011 tegen de Euribor-curve. Het fonds
maakt voor deze renteswaps gebruik van collateral in de vorm van hoogwaardige staatsobligaties. De Euribor-curve houdt
onvoldoende rekening met het lagere kredietrisico in verband met het ontvangen van collateral. Als gevolg hiervan is ultimo 2012
de EONIA-rente gebruikt. Deze rente heeft geen opslag en houdt derhalve rekening met het lagere kredietrisico.

6.4.4 Algemene grondslagen
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 staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
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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.
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.
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 onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle
waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d., worden als
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is
onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden
omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

AUD

31 december 2012
EUR
1,27

CHF
DKK
GBP
HKD

1,21
7,46
0,81
10,22

1,21
7,45
0,82
10,15

1,21
7,43
0,84
10,08

1,23
7,44
0,85
10,26

1,25
7,45
0,86
10,43

JPY
NOK
NZD
USD

114,00
7,34
1,60
1,32

106,94
7,54
1,63
1,31

99,88
7,75
1,66
1,30

104,34
7,77
1,69
1,32

108,81
7,80
1,72
1,34

SEK
SGD

8,58
1,61

8,74
1,65

8,90
1,68

8,96
1,70

9,02
1,72
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gemiddeld 2012 31 december 2011
EUR
EUR
1,27
1,27

gemiddeld 2011
EUR
1,29

gemiddeld 2010
EUR
1,31
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6.4.5 Specifieke grondslagen
Beleggingen voor risico fonds
Algemeen
In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op reële waarde. Participaties in beleggingspools en
-instellingen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de
grondslagen voor die onderliggende beleggingen (look-through benadering).
Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder
beleggingsdebiteuren dan wel –crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.
Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op reële waarde. De
reële waarde is de beursnotering per balansdatum.
De reële waarde van niet beursgenoteerde participaties is bepaald op basis van de laatst bekende intrinsieke waarde. Dit is het
aandeel in het zichtbare eigen vermogen.
Vastrentende waarden
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op
marktwaarde. De marktwaarde is de per balansdatum geldende beurskoers, onder toevoeging van opgelopen rente.
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de marktwaarde van het contract. Voor beursgenoteerde contracten is dit
de beurskoers per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten is de waardering gebaseerd op beschikbare
marktinformatie als input voor gehanteerde waarderingsmodellen.
Creditposities in derivaten worden separaat verantwoord onder de overige schulden.
Overige beleggingen
Posities in rekening courantsaldi worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking worden
vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten)
onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien er sprake is van oninbaarheid.
Overige activa
Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk opeisbaar
zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met
beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.

Stichtingkapitaal en reserves
Algemeen
Reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de
technische voorziening voor risico van het pensioenfonds en overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde
waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.
De statutaire reserves die het pensioenfonds conform artikel 2:389 vormt, blijken op grond van artikel 2:373 lid 1 BW afzonderlijk
uit de toelichting bij de balans.
Solvabiliteitsreserve
De Solvabiliteitsreserve is bedoeld om alle risico’s, zoals vastgelegd in de Regeling Pensioenwet onder vaststelling vereist eigen
vermogen op te kunnen vangen.
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Technische Voorzieningen
Technische voorziening
De technische voorziening wordt gewaardeerd op reële waarde (marktwaarde). De reële waarde wordt bepaald op basis van de
contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum
onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken
en de onvoorwaardelijke (indexatie)toezeggingen
De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Voor 2011
(vergelijkende cijfers) betrof dit de rentetermijnstructuur op basis van een driemaandsgemiddelde. Voor 2012 betreft dit de
rentetermijnstructuur op basis van een driemaandsgemiddelde met toepassing van de Ultimate Forward Rate. Het hanteren van
de UFR houdt in dat voor ver in de toekomst liggende verplichtingen (20 jaar tot 60 jaar) een aangepaste rentecurve (ultimo 2012
hogere rente) wordt gehanteerd. Voor verplichtingen korter dan 20 jaar geldt de rentetermijnstructuur op basis van een
driemaandsgemiddelde. Ultimo 2012 levert de toepassing van de UFR een posititief effect op van circa 8,9%-punt op de
dekkingsgraad vóór toepassing van de verlaging op aanspraken.
Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 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 toeslagbesluiten (ook
voor toeslagbesluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen
rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.
Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op
basis van de contante waarde van de toekomstige opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid.

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.
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per 31 december 2012:


Overlevingstafels: volgens de Prognosetafel 2012-2062 (zoals gepubliceerd door het AG). Er wordt rekening gehouden
met het verschil in overlevingskansen tussen de werkende en de totale bevolking door toepassing van fonds specifieke
ervaringssterfte. Deze ervaringssterfte is berekend met het Towers Watson ervaringssterfte model 2012.



Voor de pensioendatum wordt het nabestaandenpensioen op risicobasis gefinancierd. Hierbij worden geen
gehuwdheidsfrequenties gehanteerd. Na de pensioendatum wordt alleen voor nabestaandenpensioen gereserveerd
voor die deelnemers waarvoor een nabestaandenpensioen is opgenomen na uitruil van ouderdomspensioen.



Kostenopslag ter grootte van 2% van de technische voorziening in verband met toekomstige administratie- en
excassokosten.



Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner 3 jaar jonger is dan de verzekerde man en 3 jaar ouder dan de
verzekerde vrouw.



Een voorziening voor het risico van premievrijstelling van zieke deelnemers die in de WIA terecht kunnen komen, wordt
berekend door de invaliditeitsopslag uit de premie van de afgelopen twee jaar te nemen.



Voor pensioen dat nog niet is ingegaan omdat de deelnemer onvindbaar is of niet reageert wordt een reservering
aangehouden. Het pensioen voor deze deelnemers wordt, ongeacht de werkelijke leeftijd, gewaardeerd alsof de
deelnemer 65 jaar is.

Schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking
worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan nominale waarde indien geen sprake is van
transactiekosten).
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Dekkingsgraad
De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende
schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. Bij het berekenen van de reële dekkingsgraad
van het pensioenfonds wordt ten behoeve van deze berekening de voorziening pensioenverplichtingen herrekend rekening
houdend met de verwachte loon- en prijsinflatie.

6.4.6

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en lasten
opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor
beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden
rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
Premiebijdragen risico fonds
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen, alsmede premies van de Stichting
Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Beleggingsresultaten risico fonds
(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en
valutaresultaten. In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als indirecte
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de
beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde herwaarderingen.

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 van vermogensbeheer
Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan. Exploitatiekosten
van onroerende zaken in exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen.
Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,
provisies, valutaverschillen e.d.

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

Rentetoevoeging technische voorziening
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB gepubliceerde
rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo berekend over de beginstand en de mutaties
gedurende het jaar.
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Onttrekking uit technische voorziening voor pensioenuitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische voorziening. De
onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de
pensioenen in de verslagperiode.

Mutatie technische voorziening voor pensioenuitvoeringskosten
Jaarlijks wordt 2% van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische voorziening ten
behoeve van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast valt 2% van de uitkeringen, afkopen en uitgaande waardeoverdrachten vrij
uit de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten).

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.

Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de reële waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele
rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging
marktrente.

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

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
De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

6.4.7 Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als zodanig
gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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6.5 Toelichting op de Balans
6.5.1 Beleggingen voor risico fonds
Overzicht totale waarde per beleggingscategorie
Ultimo 2012
(x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige
beleggingen

Totaal

beleggingscategorie Beleggingsdebiteuren
Liquide middelen
Beleggingscrediteuren
-

107.362

196.500

38.552

-

342.414

-

-

2

2.208

2.210

-

-

-

-

-

-

107.362

196.500

38.554

2.208

344.624

Belegde waarden
in betreffende

Negatieve derivaten
verantwoord aan
passiefzijde

1.488
-

107.362

196.500

40.042

Aandelen

Vastrentende

Derivaten

1.488
2.208

346.112

Overige

Totaal

Ultimo 2011
(x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen

Belegde waarden
in betreffende
beleggingscategorie
Beleggingsdebiteuren
Liquide middelen
Beleggingscrediteuren

waarden

-

70.801

195.058

16.096

-

281.955

-

-

-

-

265

265

-

-

-

-

-

-

-

70.801

195.058

16.096

265

282.220

Negatieve derivaten
verantwoord aan
passiefzijde

6.385
-
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288.605

Verloopoverzicht van belegde waarden per beleggingscategorie
Ultimo 2012
(x € 1.000)
Stand per
1 januari 2012
Aankopen /
verstrekkingen
Verkopen/
aflossingen
Overige mutaties
(2)
Gerealiseerde
herwaardering
Ongerealiseerde
herwaardering

Vastgoedbeleggingen

Aandelen

Vastrentende
waarden (1)

Derivaten (3)

Overige
beleggingen

Totaal

-

70.801

195.058

16.096

-

281.955

-

24.520

83.235

541.339

-

649.094

-

-676

-85.825

-537.171

-

-623.672

-

-

-17.456

17.456

-

-

-

71

-664

-4.166

-

-4.759

-

12.646

22.152

4.998

-

39.796

-

107.362

196.500

38.552

-

342.414

Stand per
31 december 2012

(1) De hieronder opgenomen waarden betreffen belegde gelden in derivaten welke onder de activa zijn opgenomen onder de
‘beleggingen voor risico pensioenfonds’, met daarop in mindering gebracht de derivaten welke onder de passiva als
onderdeel van de ‘overige schulden’ zijn opgenomen.
(2) Overige mutaties betreft een reclassificatie van beleggingsinstrumenten. Per saldo een verschuiving, maar geen effect op
het resultaat.
(3) Aankopen en verkopen van derivaten zijn vrij hoog vanwege fx-forward contracten. Deze worden meerdere malen per jaar
afgesloten en zo worden de belangrijkste valuta volledig afgedekt.
Ultimo 2011
(x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige
beleggingen

Totaal

1 januari 2011
Aankopen /
verstrekkingen
Verkopen/

-

70.015

114.638

28.439

-

213.092

-

3.907

24.900

383.260

-

412.067

aflossingen
Overige mutaties
Gerealiseerde
herwaardering

-

-

11.300

-382.749
-11.300

-

-382.749
-

-

-

-

-511

-

-511

-

-3.121

44.220

-1.043

-

40.056

-

70.801

195.058

16.096

-

281.955

Stand per

Ongerealiseerde
herwaardering
Stand per
31 december 2011
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Reële waarde
Schattingen en oordelen
Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden zijn de beleggingen van het pensioenfonds gewaardeerd tegen reële
waarde per balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare
bandbreedte van schattingen vast te stellen. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum
benadert de reële waarde.
Voor de meerderheid van de beleggingen van het pensioenfonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter,
bepaalde beleggingen zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en -technieken, inclusief
verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten. Op basis van de boekwaarde kan het volgende
onderscheid worden gemaakt:

(x € 1.000)

marktnoteringen
direct

marktnoteringen
afgeleid

waarderingsmodellen
en -technieken

totaal

13.840
140.428
-

93.522
56.072
-

40.040

107.362
196.500
40.040

154.268

149.594

40.040

343.902

-1.488

-1.488

Actief per 31 december 2012
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

Passief per 31 december 2012
Derivaten

Actief per 31 december 2011
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

9.333
166.924
-

61.468
28.134
-

22.481

70.801
195.058
22.481

176.257

89.602

22.481

288.340

-6.385

-6.385

Passief per 31 december 2011
Derivaten

Schatting van reële waarde


Vastrentende waarden
Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld, betreft
hoofdzakelijk de leningen op schuldbekentenis en hypotheken. De berekeningsgrondslag staat vermeld in de algemene
toelichting op de grondslagen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de rentevoet welke hierbij wordt gehanteerd:

Vastrentende waarden



2012
%

2011
%

1,50

2,19

Derivaten
Bij de schatting van de actuele waarde van derivaten wordt uitgegaan van verwachte toekomstige kasstromen.
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Belegde waarden in aandelen
(x € 1.000)

2012

2011

- Aandelenbeleggingsfondsen

107.362

70.801

Stand per 31 december

107.362

70.801

2012

2011

Indirecte vastrentende waardenbeleggingen:
Obligatiebeleggingsfondsen

196.500

195.058

Stand per 31 december

196.500

195.058

Indirect aandelenbeleggingsfondsen:

Belegde waarden in vastrentende waarden
(x € 1.000)

Belegde waarden in derivaten
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat derivaten
uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De portefeuillestructuur en het
risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde
grenzen (limieten) te bevinden.
Het pensioenfonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén van de belangrijkste
risico’s bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit
risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen. Bovendien geldt
dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.
Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:


Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het
verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf
vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt.



Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het
uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het pensioenfonds de
rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2012:

Type contract
Interest rate swaps
Forward

Contractomvang
EUR
186.840

Actuele waarde activa
EUR
37.608

Actuele waarde passiva
EUR
-1.488

72.320

2.432

-

259.160

40.040

-1.488

Contractomvang
EUR
206.575
87.503

Actuele waarde activa
EUR
22.465
16

Actuele waarde passiva
EUR
-3.802
-2.583

294.078

22.481

-6.385

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2011:

Type contract
Interest rate swaps
Forward
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6.5.2 Vorderingen en overlopende activa
Specificatie vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)

2012

2011

Vordering op werkgevers

6.000

6.830

Vordering op deelnemers
Waardeoverdrachten
Overige vorderingen

6
14
2.996

3
32
3.244

Stand per 31 december

9.016

10.109

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in
aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico’s wordt
gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico’s op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen
wordt gerekend tot de statische methode.
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
De overige vorderingen bestaan overwegend uit de rekening-courant verhouding met Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Over
de rekening-courant wordt rente berekend.
Nadere specificatie ‘Vorderingen op werkgevers’

(x € 1.000)

2012

2011

Werkgevers

6.554

7.246

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december

-554

-416

6.000

6.830

In 2012 is een bedrag van € 162 gedoteerd aan de voorziening (2011: toevoeging € 45). Er werd een bedrag van € 24 aan
premies over voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2011: € 7).

6.5.3 Overige activa

(x € 1.000)

2012

2011

Liquide middelen
Stand per 31 december

4.400
4.400

5.295
5.295

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk opeisbaar zijn.
Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
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6.5.4 Stichtingskapitaal en reserves
Algemeen
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd
vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds en risico deelnemers en overige
technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.
In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het Besluit
Financieel ToetsingsKader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.
Algemene reserve
Algemene reserve is gelijk aan de totale reserve onder aftrek van de solvabiliteitsreserve.

Solvabiliteitsreserve
De Solvabiliteitsreserve is bedoeld om alle risico’s, zoals vastgelegd in de Regeling Pensioenwet onder vaststelling vereist eigen
vermogen, op te kunnen vangen.

Mutatieoverzicht eigen vermogen

(x € 1.000)

stichtingskapitaal

Algemene
reserve

Solvabiliteitsreserve

Totaal

Stand per 31 december 2011

0

-67.522

45.537

-21.985

Uit bestemming saldo van baten en lasten

-

26.114

2.679

28.793

Stand per
31 december 2012

0

-41.408

48.216

6.808

stichtingskapitaal

Algemene
reserve

Solvabiliteitsreserve

Totaal

Stand per 31 december 2010

0

-47.329

37.087

-10.242

Uit bestemming saldo van baten en lasten

-

-20.193

8.450

-11.743

Stand per
31 december 2011

0

-67.522

45.537

-21.985

(x € 1.000)
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Solvabiliteit

Aanwezig
vermogen
Af: technische voorzieningen op FTK-waardering
Eigen vermogen
Af: vereist eigen vermogen
Vrij vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen

EUR

31 december 2012
%

357.306

101,9

295.334

93,1

350.498

100,0

317.319

100,0

6.808
48.216

1,9
13,8

-21.985
45.537

-6,9
14,4

-41.408

-11,9

-67.522

-21,3

14.949

4,3

13.657

4,3

Dekkingsgraad

31 december 2011
EUR
%

101,9

93,1

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het standaardmodel. Het
bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico’s van het fonds.
De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 100.
Als het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het pensioenfonds zich in een situatie van
dekkingstekort. Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen vermogen, maar wel tenminste gelijk is aan het
minimale vereiste eigen vermogen, bevindt het pensioenfonds zich in een situatie van reservetekort.
De solvabiliteit van het pensioenfonds is niet toereikend. Er is zowel sprake van een reservetekort als van een dekkingstekort.
Voor de berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaard model van DNB.
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Herstelplan
In 2012 heeft de dekkingsgraad zich ten opzichte van het herstelplan als volgt ontwikkeld:

Werkelijk
2012
%

Herstelplan
2012
%

Dekkingsgraad per 1 januari

93,1

93,1

Premie
Uitkeringen
Toeslagverlening
Verandering van de rentetermijnstructuur
Rendement op beleggingen
Overige oorzaken en kruiseffecten

0,4
-0,1
2,3
-3,0
8,5
0,7

0,6
-3,1
9,4
-2,0

101,9

98,0

Dekkingsgraad per 31 december

Herstelplan en verlaging aanspraken.
Bij de evaluatie begin 2012 bleek dat het pensioenfonds naar verwachting niet voor eind 2013 uit dekkingstekort zou komen.
De reden hiervoor is de flink gestegen levensverwachting en de lage rentestand. Het bestuur heeft daarom begin 2012 een
voorgenomen pensioenverlaging van 6,4% per 1 april 2013 aangekondigd. Op basis van de situatie eind 2012 zou het
pensioenfonds een definitief besluit nemen. Eind 2012 was er helaas nog steeds een achterstand. Het pensioenfonds heeft dus
definitief het pijnlijke besluit moeten nemen om de pensioenen per 1 april 2013 met 2,9% te verlagen. Mede door invoering van de
UFR is die verlaging lager dan de 6,4% die begin 2012 was aangekondigd.
De lage rentestand heeft ook effecten op de premie die het pensioenfonds moet heffen. De premie van het pensioenfonds moet
kostendekkend zijn. Het pensioenfonds bevindt zich in een situatie van dekkingstekort. DNB eist dan dat de premie bijdraagt aan
het herstel van de dekkingsgraad. Medio oktober 2011 heeft DNB de mogelijkheid geboden aan pensioenfondsen om gebruik te
maken van een adempauze voor het jaar 2012. Deze adempauze betekent een ontheffing van de verplichting dat de premie dient
bij te dragen aan herstel van de dekkingsgraad. Voor 2013 moet de premie wel bijdragen aan herstel. In overleg met de sociale
partners is de premie voor 2013 verhoogd naar 22%.
Korten van rechten
Op basis van de evaluatie van het herstelplan begin 2012 heeft het bestuur een voorwaardelijke verlaging van de opgebouwde
aanspraken en rechten van 6,4% per 1 april 2013 aangekondigd. Hierbij zou voor het uiteindelijke verlagingpercentage nog
rekening worden gehouden met de financiële situatie eind 2012.
Op 31 januari 2013 heeft het bestuur, op basis van de voorlopige financiële positie op 31 december 2012, het besluit genomen om
de verlagingmaatregel door te voeren. In de vergadering van 31 januari 2013 heeft het bestuur besloten om per 1 april 2013 de
toegekende pensioenaanspraken en pensioenrechten met 2,9% te korten naar de stand van mutaties per 31 december 2012. De
pensioenopbouw tussen 1 januari 2011 en 1 april 2013 zal hierbij buiten beschouwing worden gelaten.
De verlaging is vastgesteld op 2,9%. De verlaging van 2,9% is in 2012 doorgevoerd waardoor de aanspraken en rechten van alle
deelnemers met circa 2,9% zijn verlaagd. Hierdoor daalde de voorziening pensioenverplichtingen eind 2012 met € 8,3 mln. De
verlaging leidde tot een stijging van de dekkingsgraad eind 2012 met 2,4%.
Premieverhoging
Nadat in 2012 door sociale partners is besloten in te stemmen met een verhoging van de premie naar 22% van de
pensioengrondslag per 1 januari 2013, is dit schriftelijk bevestigd op 13 februari 2013.
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6.5.5 Technische voorziening voor risico fonds
Specificatie technische voorziening naar aard
(x € 1.000)

2012

2011

Basisregeling
(A)AOP
Premievrijstelling / IBNR

348.504
1.177
817

314.308
1.191
1.820

Stand per 31 december

350.498

317.319

2012

2011

317.319
30.093

237.822
25.791

-8.315
5.072

3.174

-1.717

-1.220

11.201
-4.206
53

52.466
7

Mutatieoverzicht technische voorziening
(x € 1.000)
Stand per 1 januari
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Korting van aanspraken en rechten
Rentetoevoegingen
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente
Wijziging overige actuariële uitgangspunten
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen
Stand per 31 december

998

-721

350.498

317.319

Voor een toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat van
baten lasten.
Als gevolg van de invoering van de nieuwe AG-Prognosetafel is in het verslagjaar 2012 een last verantwoord van € 2,2 miljoen. In
het mutatieoverzicht van de voorziening pensioenverplichting voor risico fonds is een effect van € -4,2 miljoen gepresenteerd
onder de regel 'wijziging actuariële uitgangspunten'.
Dit effect is een saldopost van:


ervaringssterfte € -5,4 miljoen



overgang nieuwe tafel € 2,2 miljoen



aanpassing IBNR van € -1,0 miljoen.
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Specificatie technische voorziening naar categorieën deelnemers
(x € 1.000)

2012

2011

Actieve deelnemers

194.101

184.308

Pensioengerechtigden
Gewezen deelnemers
Overigen

30.307
118.416
800

23.683
103.106
-

Netto pensioenverplichtingen

343.624

311.097

Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling
Stand per 31 december

6.874

6.222

350.498

317.319

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.

Korte beschrijving van de pensioenregeling
De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenleeftijd
van 65 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 2,00% van de in dat jaar geldende
pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris onder aftrek van een jaarlijks door het bestuur
vastgestelde (uur)franchise. Tevens is er partner- (op risicobasis) en wezenpensioen (op opbouwbasis) verzekerd. Deelname aan
de regeling is mogelijk vanaf de maand waarin de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt, dan wel vanaf de datum van indiensttreding.
Jaarlijks beslist het bestuur van het pensioenfonds de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden geïndexeerd.

6.5.6 Overige schulden en overlopende passiva
Specificatie overige schulden en overlopende passiva
(x € 1.000)

2012

2011

Derivaten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Waardeoverdrachten*
Overige schulden

1.488
48
686

6.385
35
1.843
412

Stand per 31 december

2.222

8.675

* Betreft een voorlopig ontvangen koopsom van een collectieve waardeoverdracht in 2011, welke niet is bekrachtigd. Het
ontvangen bedrag is in 2012 terugbetaald.
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Nadere specificatie derivaten
(x € 1.000)

2012

2011

Rentederivaten
Valutaderivaten

-1.488
-

2.583
3.802

Stand per 31 december

-1.488

6.385
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6.5.7 Risicobeheer en derivaten
Solvabiliteitsrisico
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico’s. De
belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze
doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de pensioenverplichtingen.
Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het pensioenfonds niet beschikt
over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van
algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de
solvabiliteit van het pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het pensioenfonds de premie voor de
onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslag van
opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het pensioenfonds verworven
pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.
Het tekort op FTK-grondslagen is als volgt:

(x € 1.000)

31 december 2012

31 december 2011

350.498

317.319

Technische voorzieningen (FTK-waardering)
Buffers:
S1 Renterisico

19.686

21.072

S2 Risico zakelijke waarden
S3 Valutarisico
S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico

31.298
3.436
1.838

27.397
512

S6 Verzekeringstechnisch risico
S7 Liquiditeitsrisico
S8 Concentratierisico
S9 Operationeel risico

18.065
-

17.362
-

-26.107
-

-20.806
-

Diversificatie-effect
Aanvulling tot minimum vereist vermogen
Totaal S (vereiste buffers)

48.216

45.537

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet)

398.714

362.856

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden)

357.306

295.334

Surplus

-41.408

-67.522

Het pensioenfonds heeft ter afdekking van risico’s derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de vereiste
buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het pensioenfonds het standaard model van DNB toe, waarbij
uitgegaan wordt van het vereist vermogen in evenwichtsituatie, gebaseerd op de strategische asset mix.

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 76 | 98

Beleid en risicobeheer
Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico’s. Deze
beleidsinstrumenten betreffen:


beleggingsbeleid



premiebeleid



herverzekeringsbeleid



toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten
ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-studies. Een
ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de
ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als basis
voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het
beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen van de volgende belangrijkste (beleggings)risico’s. Bij de
uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.
Marktrisico’s (S1 – S4)
Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico en het valutarisico. Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of
verlies door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen,
vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen (valutarisico) of rentes (renterisico).
De strategie van het pensioenfonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het
marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De
overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.
De mate waarin de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de volgende alinea
weergegeven, vervolgens worden de risico’s die het pensioenfonds loopt nader toegelicht.
Renterisico (S1)
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen wijzigen als
gevolg van veranderingen in de marktrente.
De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration geeft aan hoeveel procent bij benadering de
reële waarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve. Een hoge duration
geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Vastrentende waarden (voor derivaten)
Vastrentende waarden (na derivaten)
Duration van de technische voorzieningen

Waarde balanspost
31 december 2012

Duration
31 december 2012

Duration
31 december 2011

EUR
196.500
235.051
350.498

4,69
24,92
25,00

4,67
24,08
26,00

Op balansdatum is de duration van de beleggingen korter dan de duration van de verplichtingen. Er is derhalve sprake van een
zogenaamde “duration-mismatch”. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen minder snel daalt dan de
waarde verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur) daalt, de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling
zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.
Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van de “duration-mismatch”. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het kopen
van meer langlopende obligaties in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), binnen de
portefeuille kortlopende obligaties vervangen door langlopende obligaties.
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Bij een renteswap wordt een vaste lange rente geruild tegen een variabele korte rente. Het pensioenfonds ontvangt in dit geval
een lange rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte rente
(bijvoorbeeld Euribor). Hierdoor wordt de “duration-mismatch” verkleind, maar het pensioenfonds wordt wel afhankelijk van de
ontwikkeling van de korte rente die het pensioenfonds aan de tegenpartij betaald. Met een swaption kan het pensioenfonds
tijdelijk het risico van een verdere rentedaling afdekken. Hiervoor betaalt het pensioenfonds een premie. Bij het afsluiten van een
swap of een swaption kunnen dus mismatchrisico’s worden afgedekt en worden nieuwe risico’s geïntroduceerd die gepaard gaan
met dit soort instrumenten (zoals liquiditeit, tegenpartij en juridisch risico).
De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31 december 2012
EUR
%
84.145
42,8
48.048
24,5
64.307
32,7

Resterende looptijd < 1 jaar
Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar
Resterende looptijd > 5 jaar

196.500

100

31 december 2011
EUR
%
155.132
79,5
27.753
14,2
12.173
6,3
195.058

100

Gevoeligheidsanalyse
In onderstaande tabel wordt de gevoeligheid van de dekkingsgraad getoond voor waardeveranderingen van de
aandelenbeleggingen en voor verschuivingen van de rente. In het midden van de tabel staat de huidige dekkingsgraad
van 101,9%.

∆ Zakelijke waarden

∆ rente
-1%

-0,50%

0%

0,50%

1%

60%

103,9%

111,4%

120,3%

129,6%

140,4%

40%

99,1%

105,9%

114,2%

122,7%

132,7%

20%

94,3%

100,5%

108,1%

115,7%

124,9%

0%

89,6%

95,1%

101,9%

108,8%

117,2%

-20%

84,8%

89,7%

95,8%

101,9%

109,4%

-40%

80,1%

84,3%

89,7%

95,0%

101,7%

-60%

75,3%

78,9%

83,6%

88,1%

93,9%

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren
gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden
gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden verwerkt, zijn
alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door
diversificatie.
De segmentatie van de aandelenportefeuille naar sectoren is als volgt:

31 december 2012
EUR
%

31 december 2011
EUR
%

Financiële instellingen (waaronder banken en
verzekeraars)
Nijverheid en industrie
Handel

21.241
29.882
32.950

19,8
27,8
30,7

12.523
20.839
21.049

17,7
29,4
29,7

Overige dienstverlening
Diversen

18.407
4.882

17,1
4,6

12.665
3.725

17,9
5,3

107.362

100

70.801

100
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De segmentatie van de aandelenportefeuille naar regio is als volgt:

Europa

31 december 2012
EUR
%
42.379
39,5

31 december 2011
EUR
%
25.400
35,9

Noord-Amerika
Global
Asia Pacific
Emerging markets

40.348
6.599
9.819
8.217

37,6
6,1
9,1
7,7

29.203
4.330
6.419
5.449

41,2
6,1
9,1
7,7

107.362

100

70.801

100

Valutarisico (S3)
Het totaalbedrag van de gehele beleggingsportefeuille dat buiten de euro wordt belegd bedraagt ultimo 2012 circa € 84.720
(2011: €53.723). De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven.

(x € 1.000)
vóór

valuta-

31 december
2012
netto

31 december
2011
netto

EUR

257.472

derivaten
-

positie (na)
257.472

positie (na)
234.882

AUD
CHF
GBP
JPY

2.628
5.962
15.903
7.373

-2.677
-5.730
-15.563
-7.372

-49
232
340
1

-

USD
Overige

39.975
12.879

-38.567
-

1.408
12.879

3.818

342.192

-69.909

272.283

238.700

Kredietrisico (S5)
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van
tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die
obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico dat
partijen waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor
het pensioenfonds financiële verliezen lijdt.
Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle
posities die een tegenpartij heeft jegens het pensioenfonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij
hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingnormen bij hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het pensioenfonds enkel belegd in markten waar een voldoende
betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst onderzoek
gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten wordt door het pensioenfonds enkel gewerkt met
tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het pensioenfonds adequaat worden
afgedekt door onderpand. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse waarderingen.
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In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de vastrentende waarden naar sector weergegeven:

(x € 1.000)

2012

2011

Nederlandse overheidsinstellingen

16.555

978

Buitenlandse overheidsinstellingen
Financiële instellingen
Handel- en industriële bedrijven
Andere instellingen

70.955
86.720
12.888
9.382

22.717
156.681
3.351
11.331

196.500

195.058

2012

2011

196.500
-

195.058
-

196.500

195.058

De verdeling van vastrentende waarden naar regio is weergegeven in onderstaande tabel:

(x € 1.000)
Mature markets
Emerging markets

Beleggingen uit de beleggingsportefeuille waarvan van uitgevende partijen in overige landen zijn gevestigd, worden gerekend tot
beleggingen in ‘mature markets’.
Beleggingen waarvan de uitgevende partij is gevestigd in Azië (exclusief Japan), Latijns Amerika of Rusland worden gerekend tot
de regio ‘emerging markets’.
Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille wordt het volgende overzicht gegeven:

AAA
AA

31 december 2012
EUR
%
66.722
34,0
65.928
33,5

31 december 2011
EUR
%
159.177
81,6
26.140
13,4

A
BBB
BB
Not rated *

38.998
12.296
169
12.387

19,8
6,3
0,1
6,3

6.533
2.660
243
305

3,3
1,4
0,1
0,2

196.500

100

195.058

100

* de post not rated bestaat voornamelijk uit BNP Paribas LDI fondsen
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Verzekeringtechnische risico (S6)

Langlevenrisico
Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de
technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de
pensioenverplichting. Door toepassing van AG-prognosetafel 2012-2062 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het
langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen
waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen.

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en
het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in
rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële
uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheidsrisico niet
herverzekerd.

Indexatierisico (actuariële risico’s)
Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om het pensioen te indexeren. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd is
afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie en demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de
indexatietoezegging voorwaardelijk is. Het beleid en de ambitie inzake indexatie en toeslagverlening is weergegeven in de
toelichting van de post ‘Indexering en overige toeslagen’.
Het beleid en de ambitie inzake toeslagverlening is weergegeven in de toelichting van de post ‘Indexering en overige toeslagen’.

Liquiditeitsrisico (S7)
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide
middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral
de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt beheerst door in het strategische
en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden
met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. Inzake het liquiditeitsrisico wordt vermeld dat het
fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen
worden gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.

Concentratierisico (S8)
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per
beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd.
Inzake concentratie van risico’s kan worden gemeld dat het fonds enkel belegt middels participatie in verschillende
beleggingsfondsen met verschillende securities. Het bepalen van het concentratie risico ten aanzien van deze beleggingen is
vanuit look-through niet mogelijk geweest, echter het risico wordt als laag beoordeeld.
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Overige niet-financiële risico’s
Operationeel risico (S9)
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het verloren
gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het fonds beheerst door het stellen van hoge
kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie, procedures,
processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door
het bestuur.
Systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren
functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen
verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

6.5.8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Ontvangen zekerheden en garanties
Er zijn geen zekerheden en garanties bekend die niet in de jaarrekening zijn opgenomen.

Langlopende contractuele verplichtingen
Het fonds heeft met ingang van 1 januari 2013 een uitbestedingovereenkomst afgesloten met Syntrus Achmea Pensioenbeheer
N.V. voor één jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden. Met Black Rock is een uitbestedingovereenkomst afgesloten, welke
geldt voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 3 maanden. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over de
vergoedingensystematiek. Deze systematiek bestaat uit vaste en variabele componenten.

Investering- en stortingsverplichtingen
Per balansdatum bestaan er geen investerings- en stortingsverplichtingen (zogenaamde voorbeleggingen).

Voorwaardelijke verplichtingen
Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het fonds en heeft het fonds tevens geen juridische procedures
aangespannen tegenover derden.

Verstrekte zekerheden en garanties
Per balansdatum zijn er geen zekerheden en garanties verstrekt.
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6.5.9 Verbonden partijen
Identiteit van de verbonden partijen
Er zijn geen partijen die als verbonden partij te kwalificeren zijn.
Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar 6.6.5. Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van
vorderingen op, (voormalige) bestuurders. De bestuurders nemen geen deel aan de pensioenregeling van het pensioenfonds
Overige transacties met verbonden partijen
Er zijn geen overige transacties met verbonden partijen.

6.5.10

Aantal personeelsleden

Bij het fonds zijn evenals in 2011 geen werknemers in dienst. De pensioenuitvoering is volledig uitbesteed aan Syntrus Achmea
Pensioenbeheer. Montae is met ingang van 1 juli 2012 verantwoordelijk voor bestuursondersteuning.
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6.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

6.6.1 Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)

(x € 1.000)
Werkgevers- en werknemersgedeelte
Excedent
Vrijwillige voortzetting
FVP bijdragen

2012

2011

31.896
124

31.656
99

21
252

15
327

32.293

32.097

De totale premiebijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 20,0 % van de loonsom, na aftrek van franchise. De
premiebijdragen wordt naar evenredigheid gedragen door de werkgevers en werknemers. De kostendekkende, gedempte en
feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

(x € 1.000)

2012

2011

Kostendekkende premie

37.830

32.610

Feitelijke premie
Gedempte kostendekkende premie

32.293
27.171

32.097
25.596

De kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuur van 31 december 2012 gepubliceerd
door DNB). Het bestuur heeft de gedempte premie vastgesteld op 4% rekenrente. De feitelijke premie is in 2012 hoger dan de
gedempte premie.

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. De samenstelling van de kostendekkende premie is
als volgt:

(x € 1.000)
Kosten pensioenopbouw
Pensioenuitvoeringskosten
Solvabiliteitsopslag
Mutatie technische voorzieningen voor excassokosten

2012

2011

30.686
2.770
4.418

26.287
2.255
4.101

-44

-33

37.830

32.610

Er is geen sprake van toegepaste premiekortingen en/of premieopslagen.
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6.6.2 Beleggingsresultaten risico fonds

2012
(x € 1.000)

Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

2011
(x € 1.000)

Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

Directe
beleggingsopbrengsten
EUR
259

Indirecte
beleggingsopbrengsten
EUR
12.718

Kosten van
vermogensbeheer

Totaal

EUR
-103

EUR
12.874

-3

21.488
833
-51

-189
-38
-

21.299
795
-54

256

34.988

-330

34.914

Directe
beleggingsopbrengsten
EUR
145

Indirecte
beleggingsopbrengsten
EUR
-3.121

Kosten van
vermogensbeheer

Totaal

EUR
-62

EUR
-3.038

-1

44.221
-1.554
-298

-130
-80
-

44.091
-1.634
-299

144

39.248

-272

39.120

De kosten van vermogensbeheer bedragen in 2012 € 330 (2011: € 272). Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en
verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over
2012 €416.

6.6.3 Overige baten

(x € 1.000)
Interest
Andere baten*

2012

2011

19
91

63
455

110

518

* De andere baten bestaan in 2012 uit € 91 vut-surplus (2011: € 176 vut-surplus, € 275 baten uit herverzekering en € 4 overige).
Voor de ontvangen premie uit hoofde van het vut-surplus zijn aanspraken ingekocht.
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6.6.4 Pensioenuitkeringen

(x € 1.000)

2012

2011

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

1.663
77
27

1.142
70
23

Invaliditeitspensioen
Afkopen

129
499

121
325

2.395

1.681

De post Afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 438,44 (2011: € 427,29 ) per jaar (de afkoopgrens)
overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66). Beide bedragen zijn in euro’s.

6.6.5 Pensioenuitvoeringskosten

(x € 1.000)

2012

2011

Bestuurskosten *
Administratiekostenvergoeding
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten)
Accountantskosten **

375
1.890
367
73

84
1.749
309
49

64
1

64
1

2.770

2.256

Contributies en bijdragen
Overig

*In 2012 zijn de kosten van het bestuursbureau Montae onder bestuurskosten verantwoord, hierdoor zijn de bestuurskosten
gestegen ten opzichte van het voorgaand jaar. Deze kosten betreffen werkzaamheden voor bestuursondersteuning welke in 2011
en voor de eerste helft van 2012 onder de administratiekosten vielen. De stijging van de bestuurskosten wordt eveneens verklaard
doordat er in 2012 de vacatievergoeding per vergadering met terugwerkende kracht is verhoogd waardoor € 35 additionele
bestuurskosten over 2011 zijn verantwoord en de kosten per vergadering hoger zijn dan in voorgaande jaren. Daarnaast is het
bestuur in 2012 vaker bij elkaar geweest. “
** De stijging van de accountantskosten wordt veroorzaakt door een eenmalig effect van aanvullende werkzaamheden en kosten
voor het jaar 2010, waarvan de kosten in 2012 zijn verantwoord.
De post “administratiekostenvergoeding” bevat de kosten voor onder andere de volgende werkzaamheden; voeren van zowel de
pensioen- als de financiële administratie, fondsmanagement, klantcontact deelnemers en juridische zaken.
Bezoldiging bestuurders
De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met de
bestuurs- en commissievergaderingen. De vergoedingen bestaan uit vacatiegeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten en
overige bestuurskosten 2012: € 205 (2011: € 84).

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 86 | 98

De accountantskosten, zoals hierboven opgenomen als onderdeel van de pensioenuitvoeringskosten, kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
(x € 1.000)

EUR
Accountant

2012
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden

64
9
73

2011
Controle van de jaarrekening

49
49

6.6.6 Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de
technische voorziening van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

6.6.7 Indexering en overige toeslagen
In de staat van baten en lasten Is de last uit hoofde van indexering en overige toeslagen welke aan het verslagjaar moet worden
toegerekend verantwoord.
Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de
CAO-loonontwikkeling. De toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op toeslagen bestaat
en dat het niet zeker is of en In hoeverre in de toekomst toeslagverlening kan plaatsvinden. Een eventuele achterstand In de
toeslagverlening kan in principe worden ingehaald.
Het pensioenfonds streeft er tevens naar de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten (gewezen deelnemers)
jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindex. Ook deze toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. De
toeslagverlening is maximaal gelijk aan de CAO-loonontwikkeling, ook als de prijsstijging hoger is.
In onderstaande tabel is de gerealiseerde indexatie ten opzichte van de ambitie weergegeven:
Deelnemerscategorie

Actieve deelnemers

Pensioengerechtigden
deel
Gewezen deelnemers

Indexatie 2012

Indexatie 2011

Indexatie 2010

%

%

%

Ambitie

1,00

1,00

0,75

Realisatie

-

-

-

Ambitie

1,00*

1,00*

0,40

Realisatie

-

-

-

Ambitie

1,00*

1,00*

0,40

Realisatie

-

-

-

* De prijsindex voor 2012 is 2,38 (2011: 1,38), echter voor pensioensgerechtigden en gewezen deelnemers is de indexatie
gemaximeerd op de CAO-loonontwikkeling waardoor de ambitie voor beide jaren op 1,00 is vastgesteld.
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6.6.8

Verlaging van aanspraken en rechten

Op 31 januari 2013 heeft het bestuur, op basis van de financiële positie op 31 december 2012, het besluit genomen om de
aanspraken en rechten van alle deelnemers met 2,9% te verlagen.
Het bestuur heeft derhalve unaniem besloten, dat:


het verlagingpercentage wordt vastgesteld op 2,9%;



de verlaging wordt toegepast op de pensioenen van alle groepen;



de pensioenopbouw in de periode 1 januari 2011-1 april 2013 buiten beschouwing wordt gelaten;

Als gevolg van dit besluit daalde de technische voorziening voor risico fonds met € 8.3 mln. De verlaging leidde tot een stijging
van de dekkingsgraad per 31 december 2012 met 2,4%.

6.6.9 Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 1,544% (2011: 1,296%), zijnde € 5.072 (2011: € 3.174).Het rentepercentage is
afgeleid van de eenjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per begin van het boekjaar zoals gepubliceerd door DNB.

6.6.10

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

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 verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode.
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de
voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten
behoeve van de financiering van de verwachte uitvoeringskosten in de verslagperiode.

6.6.11

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele
rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging
marktrente.

6.6.12

Wijziging overige actuariële uitgangspunten

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van
de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid.
Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke
waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het pensioenfonds.
De vaststelling van de toereikendheid van de technische voorziening voor risico fonds is een inherent onzeker proces, waarbij
gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het pensioenfonds. Het effect van deze wijzigingen
wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien.
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Vanaf boekjaar 2012 is de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de Prognosetafel 2012-2062 van het Actuarieel
Genootschap (AG). De AG-Prognosetafel 2012-2062 houdt rekening met de voorzienbare trend in overlevingskansen van de
gehele Nederlandse bevolking. De algemene sterftekansen die volgen uit de tafel worden voor het fonds gecorrigeerd in verband
met ervaringssterfte. Het resultaat op actuariële uitgangspunten kan als volgt worden gespecificeerd (min bedrag is bate):

Bedragen
(x € 1.000)
Herziening van de ervaringssterfte
Overgang op nieuwe AG-Prognosetafel 2012-2062
Herziening van de IBNR voorziening

-5.354
2.168
-1.020

Totaal

-4.206

6.6.13

Saldo overdracht van rechten

(x € 1.000)
Saldo overdrachten van rechten
Inkomende waardeoverdrachten

2012

2011

18

-2

-

-

18

-2

Toevoeging aan de technische voorzieningen
Onttrekking aan de technische voorzieningen

53
-

7
-

Totaal overige resultaten

53

7

Saldo overdracht van rechten

71

5

Uitgaande waardeoverdrachten
Subtotaal
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

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 ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
Het pensioenfonds had gedurende het boekjaar 2012 een dekkingsgraad onder de 100%, de mutaties uit hoofde van
waardeoverdrachten betreffen correcties.
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6.6.14

Overige wijzigingen in de technische voorziening

(x € 1.000)
Kanssystemen
Sterfte
Arbeidsongeschiktheid
Mutaties

2012

2011

-299
67
748

-445
-185
-91

Totaal kanssystemen

516

-721

Overig

482

-

Totaal overige mutaties

482

-

Totaal overige wijzigingen in de technische voorzieningen

998

-721

2012

2011

162

46

162

46

Overige mutaties

6.6.15

Overige lasten

(x € 1.000)
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

6.6.16

Belastingen

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

6.6.17

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Recreatie heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2013.

Houten, 27 juni 2013

namens het bestuur,

Drs. R. van Dijk

Drs. F.B.P. Jansen

M. Merks

Mr. M.W. van Straten

Plaatsvervangend voorzitter

L.H.C. Vincken

E.P. de Vries
Voorzitter
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7 Overige gegevens
7.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en
lasten
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het fonds. De
bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN. Het totale gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is
gelijk aan de technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen. Het pensioenvermogen boven het gewenste
vermogen is het vrije vermogen van het pensioenfonds.
Het voorstel resultaatbestemming 2012 is opgenomen in de paragraaf van de staat van baten en lasten in de jaarrekening.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich verder geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
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7.3 Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Recreatie te Zoetermeer is aan Towers Watson B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een
actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het verslagjaar 2012.
Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb
ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. In overeenstemming met de richtlijn
"Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen" heeft
de accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de
volledigheid van de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeelsvorming van belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. Als
onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:


heb ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen
vermogen toereikend zijn vastgesteld; en



heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen
onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het
pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid
van het pensioenfonds. De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn
oordeel.
Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien,
toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist minimaal
eigen vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake
van een dekkingstekort. Het bestuur van het pensioenfonds heeft het besluit genomen om de tot en met 31 december 2012
toegekende pensioenaanspraken en -rechten per 1 april 2013 met 2,9% te korten. De pensioenopbouw tussen 1 januari 2011 en
1 april 2013 is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze korting is in aanmerking genomen bij de vaststelling van de technische
voorzieningen per 31 december 2012.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de
Pensioenwet, met uitzondering van artikelen 131 en 132. De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Recreatie is naar
mijn mening slecht, vanwege een dekkingstekort.
Eindhoven, 27 juni 2013
drs. M.B.H. Ceelaert AAG
verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 92 | 98

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

Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Recreatie

pagina 93 | 98

Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden
Wij vestigen de aandacht op paragraaf 6.5.4 van de jaarrekening, waarin het bestuur meldt besloten te hebben per 1 april 2013
over te gaan tot het korten van de opgebouwde aanspraken en rechten en waarin is toegelicht dat deze korting is verwerkt in deze
jaarrekening. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de
in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 27 juni 2013
KPMG Accountants N.V.
J.P. Faber RA
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Bijlage 1 Nevenfuncties bestuursleden
Per 31 december 2012
Naam

De heer R. van Dijk

De heer F.B.P. Jansen

De heer M. Merks

De heer M.W. van Straten

Nevenfunctie
Beroep
Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties

Bestuurslid Herperduin

bestuurslid Pensioenfonds Recreatie
Beroep

Beleids- en projectmedewerker pensioenen bij FNV Horeca, FNV Catering en
FNV Recreatie

Zelfstandig pensioenconsultant
Nevenfuncties

Bestuurslid Pensioenfonds Horeca & Catering

Bestuurslid Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabedrijf
(SOHOR)

Plaatsvervangend bestuurslid Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de
Contractcateringbranche (SUCON).
Beroep
Manager Sociaal Beleid/HR Recron
Nevenfuncties

Lid bestuur Sociaal Fonds Recreatie

Lid bestuur Kenniscentrum Kenwerk

Lid Georganiseerd Overleg recreatie

Lid dagelijks en hoofdbestuur Bedrijfschap Horeca en Catering

Lid hoofd beleidscommissie Sociale Zaken VNO-NCW/MKB Nederland

Adviseur CAO commissie VNO-NCW/MKB Nederland

Lid kerngroep MBO-raad

Lid Commissie Beroepsonderwijs MKB Nederland
Beroep
Bestuurder CNV Vakmensen
Nevenfuncties

Lid bestuur bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

Lid bestuur pensioenfonds Horeca en Catering (PH&C)

Lid bestuur Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabedrijf
(SOHOR)

Lid bestuur Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen
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Naam




De heer L.H.C. Vincken

De heer E.P. de Vries

Nevenfunctie
Beroep
Senior adviseur MKB-Arbeidsvoorwaarden, MKB-Nederland
Nevenfuncties

Directeur VBE, branchevereniging evenementen- en horeca beveiligingsorganisaties

Voorzitter St. Opleidingsfonds Evenementen Beveiligers

Voorzitter St. Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Lid Raad van Toezicht Prisma, gehandicaptenzorg
Beroep

Lid Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur FNV Horecabond met de gekozen functie van
penningmeester/secretaris
Nevenfuncties

Dagelijks Bestuurder en Hoofdbestuurder FNV Horecabond met de gekozen functie van
penningmeester/secretaris met daaruit voortvloeiend lid bestuur St. Right4You en lid
dagelijks en algemeen bestuur St. Projecten FNV Horecabond.

Plaatsvervangend voorzitter bestuur Pensioenfonds Horeca & Catering

Secretaris/penningmeester bestuur St. Fonds voor Toeslagen Pensioenen en VUT FNV
Horecabond

Plaatsvervangend voorzitter bestuur St. Overgangsregeling voor het Horecabedrijf (SOHOR)

Plaatsvervangend voorzitter bestuur St. Overgangsregeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding
voor de contractcateringbranche (SUCON )

Voorzitter bestuur St. Sociaal Fonds voor de Horeca (SFH)

Voorzitter bestuur St. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)/ St.
Bevordering Sociale verhoudingen Contractcatering (FBS)

Plv Voorzitter St. Sociaal Fonds Recreatie (SFR)

Lid adviescommissie subsidies Bedrijfschap Horeca & Catering

Lid bestuur Gemeenschappelijk Beleggingsfonds FNV Lid Financiële Adviescommissie FNV

Lid Algemeen Secretarissen Overleg FNV

Lid Werkgroep Pensioenen FNV
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Bijlage 2 Begrippenlijst
ABTN (Actuariële en bedrijfstechnische nota)
Pensioenfondsen dienen te werken volgens een ABTN. Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondslagen
waarop deze berust, gemotiveerd omschreven.
ALM (Asset Liability Management)
Een methode om modelmatig de samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille te bepalen, rekening houdend met de
pensioenverplichtingen.
Benchmark
Vergelijkingsmaatstaf. Representatieve herbeleggingsindex waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden
afgezet.
Collateral
In onderpand gegeven zekerheden ter dekking van shortposities.
Dekkingsgraad
De waarde van het pensioenvermogen uitgedrukt als percentage van de waarde van de pensioenverplichtingen. De
dekkingsgraad wordt als graadmeter beschouwd voor de mate van zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk
kunnen worden uitbetaald.
Deposito
Tegoed bij een bankinstelling, waarover eerst na verloop van een overeengekomen tijdsduur (maximaal 2 jaar) kan worden
beschikt.
Derivaat
Financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van een andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel, obligatie of
grondstof. Bijvoorbeeld: futures, swaps.
Duration
Duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.
Franchise
Vrijgesteld bedrag. Over dit deel van het pensioengevend loon worden geen premies geheven en geen aanspraken opgebouwd.
FTK (Financieel Toetsingskader)
Stelsel van De Nederlandsche Bank voor in de toekomst te hanteren waarderingsmethoden.
LDI (Liability Driven Investment)
Beleggingen in vastrentende waarden (vaak fondsen en/of swaps) met een relatief lange looptijd, met als doel het renterisico van
de verplichtingen af te dekken.
Pensioenfederatie
Koepelorganisatie die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten pensioenfondsen te
behartigen.
Pensioenuitkering
Uitkering van het pensioenfonds exclusief AOW.
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Rekenrente
Fictief rendementspercentage dat het belegde vermogen in de toekomst wordt geacht op te brengen.
Solvabiliteit
Het vermogen dat op langere termijn aanwezig moet zijn om de verplichtingen te kunnen nakomen.
STAR (Stichting van de Arbeid)
Een landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland.
Sterftegrondslag
Berekeningsmethode gebaseerd op een statisch overzicht van sterftekansen per leeftijd van een bepaalde groep personen.
Swap
Ruil van het rendement op een vastgestelde referentiewaarde tegen een variabele rente gedurende een vastgestelde looptijd.
Vastrentende waarden
Beleggingssoort waarover in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd geldt, zoals obligaties, onderhandse
leningen en hypotheken.
Technische voorziening voor risico fonds
De passiva van het pensioenfonds, gelijk aan de waarde van de pensioenverplichtingen.
Vrijstelling
Vrijstelling van de verplichte deelneming aan de pensioenregeling van het pensioenfonds.
Waardeoverdracht
Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken wanneer een werknemer van baan wisselt van of naar een werkgever
die niet is aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie.
Z-score
Mate waarin het werkelijke rendement van een pensioenfonds afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde
normportefeuille.
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