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1.

Hoofdlijnen organisatie, beheer en interne controle

1.1.
Status en doel
Pensura is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en is
gevestigd in Utrecht. Pensura heeft als doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen
enerzijds Diversey Europe Operations B.V., Diversey B.V., Diversey Netherlands Productions B.V.
en Diamond (BC) Netherlands Holding B.V. (hierna gezamenlijk te noemen “de onderneming” of
“de werkgever”), en anderzijds haar medewerkers, en in het kader daarvan het (doen) uitkeren
van pensioen‐ of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraak‐ en
pensioengerechtigden.
Pensura verricht, conform artikel 116 PW, slechts activiteiten in verband met pensioen en
werkzaamheden die daarmee verband houden.
1.2.
Missie, visie en strategie
Missie
Pensura heeft, in het licht van het doel van het pensioenfonds, als missie het op lange termijn
verzorgen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar
het gedurig waardevast houden van ingegane pensioenrechten en premievrije
pensioenaanspraken.
Visie en strategie
Om de missie te realiseren richt Pensura zich op:
 Correcte en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling:
De uitvoeringskosten komen niet ten laste van de deelnemers, omdat deze volledig door de
werkgever worden vergoed. Pensura heeft afspraken over kosten en te leveren diensten
gemaakt met AZL (de uitvoeringsorganisatie). AZL rapporteert op kwartaalbasis over de
nakoming van de gemaakte afspraken en de uitvoering van de administratie richting het
bestuur. Het bestuur analyseert jaarlijks de ISAE3402‐rapportage (voor de processen die de
financiële verantwoording raken) en de ISAE3000‐rapportage (voor de overige primaire
processen) van AZL. Bovendien worden de kwartaalrapportages beoordeeld en vinden er
periodiek evaluatiegesprekken plaats. De kosten van de administratie worden op
doorlopende basis gemonitord door het bestuur, ongeacht het feit dat de uitvoeringskosten
door de werkgever worden betaald. Naast uitvoeringskosten zijn er ook
vermogensbeheerkosten die wel ten laste van het fonds (DB‐regeling) dan wel direct ten
laste van de deelnemers (DC‐regeling) komen. Ook hier wordt een kostenefficiënte
uitvoering nagestreefd. Tevens worden (advies) werkzaamheden ingekocht daar waar het
bestuur van mening is dat uitvoering door derden tot betere resultaten leidt, ondanks de
meerkosten.
 Adequate afspraken met de werkgever:
De afspraken tussen Pensura en de werkgever zijn vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst. De werkgever is de verplichting aangegaan om, afhankelijk van de
hoogte van de beleidsdekkingsgraad, een opslag op de premie te betalen (herstelpremie),
om extra premie te storten indien Pensura de opgebouwde pensioenaanspraken en ‐rechten
op grond van de Pensioenwet dient te verlagen (bijstorting) en om de feitelijke
uitvoeringskosten van Pensura te vergoeden. Indien de werkgever de
uitvoeringsovereenkomst opzegt, is de werkgever gehouden om alle toekomstige
uitvoeringskosten van Pensura te betalen. Dit borgt de continuïteit voor Pensura. Tevens
heeft de werkgever de inspanningsverplichting om fondsbestuurders die tevens werkzaam
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zijn bij de onderneming, in staat te stellen om hun bestuursfunctie goed te vervullen en ook
tijdig bij opvolging nieuwe bestuurders namens de werkgever voor te dragen.
Goed en solide beheer van het vermogen:
Doordat de opbouw van het middelloonpensioen sinds 1 januari 2011 niet meer bij Pensura
plaatsvindt, is de bufferopslag van de opbouw als sturingsgrootheid weggevallen. Door de
opbouw van het deelnemersbestand in combinatie met de betaling van herstelpremie door
de werkgever is Pensura in staat een beleggingsbeleid te voeren waarbij de kans op een
goed rendement behouden blijft. Hiertoe heeft het bestuur van Pensura aan de hand van
een ALM‐studie een strategisch beleggingsbeleid vastgesteld dat aan de basis ligt voor het
jaarlijkse beleggingsplan.
Pensura voert uit kostenoverwegingen een ‘passieve’ beleggingsstijl voor een deel van de
volwassen markten en een ‘actieve’ beleggingsstijl tussen asset klassen en regio’s. Pensura
tracht hiermee om op basis van een marktvisie een hoger rendement te behalen dan de
performance benchmark. Voor de actief belegde fondsen toetst Pensura periodiek of de
kosten goed gemaakt worden door een hoger rendement. Indien nodig worden naar
aanleiding van deze toetsingen acties ondernomen.
Adequaat risicobeheer:
Pensura heeft een sleutelfunctionaris risicobeheer benoemd. Diens taken en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een charter. Het bestuur van Pensura heeft de
risico’s die het fonds loopt vervat in een risicomatrix. Deze matrix wordt periodiek
gemonitord en geactualiseerd. Dat geldt tevens voor de risicorapportages inclusief risico
dashboard en het beleid integraal risicomanagement. De sleutelfunctiehouder risicobeheer
is verantwoordelijk voor het monitoren van deze documenten. Het fonds ontvangt voorts
rapportages gericht op beleggingsrisico’s van CACEIS. Deze rapportages worden besproken
in de vergaderingen van de Commissie Beleggingen en de bestuursvergaderingen. Tevens
ontvangt de Commissie Beleggingen performance en compliance rapportages van CACEIS.
Naast de hiervoor benoemde financiële risico’s wordt er de nodige aandacht besteed aan de
niet‐financiële risico’s. De uitbestedingspartners leveren ook ten aanzien van deze risico’s
rapportages aan Pensura. Voor beide categorieën is de risk appetite vastgesteld.
Een goed en betrouwbaar imago:
Goede en proactieve communicatie helpt bij het streven naar een goed en betrouwbaar
imago. De Commissie Communicatie is door het bestuur ingesteld om dit te bevorderen. Er is
een meerjarig communicatiebeleidsplan vastgesteld dat jaarlijks waar nodig wordt herijkt.
Het fonds zoekt nadrukkelijk de afstemming met de deelnemers om het draagvlak van de
deelnemers voor haar beleid te kunnen toetsen en om de effectiviteit van de communicatie
te meten. Een en ander gebeurt middels uitvragen en onderzoeken.
Goed pensioenfondsbestuur:
De eisen die door wet‐ en regelgeving worden gesteld worden steeds strenger. Een geschikt
bestuur is daarom onontbeerlijk. De Code Pensioenfondsen is een leidraad voor Pensura.
Deze Code richt zich op goed pensioenfondsbestuur: besturen, toezicht houden en
verantwoording afleggen. Het bestuur voert periodiek een evaluatie uit van de geschiktheid
van de bestuurders en volgt, indien nodig, aanvullende opleidingen. Daarnaast vindt elk jaar
een zelfevaluatie plaats over hoe het bestuur als collectief en de bestuurders individueel
functioneren. Deze evaluatie wordt eens in de drie jaar door een externe partij begeleid.
De toekomst van Pensura:
De pensioenregeling van Pensura is voor een groot deel gesloten. In de middelloonregeling
(Garantiepensioenmodule van Pensioenreglement 2006) vindt sinds 1 januari 2011 geen
pensioenopbouw meer plaats en zitten alleen nog ingegane pensioenrechten en premievrije
pensioenaanspraken. Er wordt wel nog kapitaal opgebouwd in de
Beleggingspensioenmodule van Pensioenreglement 2006. Vanaf 2015 zijn er geen
werknemers meer die actief pensioen opbouwen in de eindloonregeling van
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Pensioenreglement 2003.
Strengere wet‐ en regelgeving en een bijbehorende toename van het toezicht zullen de
kosten voor pensioen‐ en vermogensbeheer doen toenemen. Bovendien is het
deelnemersbestand sinds 1 januari 2011 kleiner geworden.
Het bestuur van Pensura monitort deze ontwikkelingen en zet deze af tegen de missie van
het fonds. In dat kader is in 2018 een toekomstonderzoek onder begeleiding van een externe
partij afgerond. Dit heeft niet tot nadere maatregelen geleid. Er vindt periodiek overleg
plaats met sociale partners over de toekomst van de pensioenregeling. Daarbij worden
tevens de (potentiële) gevolgen van de Wet toekomst pensioenen (ook wel het
‘pensioenakkoord’ of ‘het nieuw pensioenstelsel’ genoemd) voor de door Pensura
uitgevoerde pensioenregeling betrokken.
1.3.
Organisatie
De organisatie van Pensura ziet er schematisch als volgt uit:
Commissie Beleggingen

Dagelijks Bestuur

Commissie Communicatie

Bestuursadvisering
(AZL)

Commissie Pensioenen & Uitbesteding

Adviserend actuaris
(AZL)

Communicatie advies
(AZL)

Advies
Administrateur (AZL)
Beheer DC‐kapitalen (ABN
AMRO Pension Services)

Verantwoording
Uitvoering
Verantwoording

Beleggingsadministratie /
Custodian (CACEIS)
Herverzekering (elipsLife)
Vermogensbeheer
(BlackRock, UBS)

Bestuur

Certificerend actu
(Triple A)

Vermogensbeheer
matchingportefeuille (AXA
IMP)

Accountant (KPM
Controle

Compliance Offic

Actuarieel
Risicobeheer

Toezicht

Sleutelfuncties
Interne Audit

Extern Toezicht

Intern Toezicht
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Visitatiecommissie

DNB

AFM

AP

1.3.1 Bestuur
Pensura heeft een paritair bestuur, bestaande uit ten minste zes en maximaal tien leden.
Bestuurders worden voor een zittingstermijn van maximaal vier jaar benoemd door het bestuur.
De helft van het aantal zetels wordt bezet door werkgeversvertegenwoordigers. De andere helft
van de zetels wordt bezet door werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden tezamen, waarbij de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
maximaal 25% van het totaal aantal bestuurszetels bezetten. De procedure voor benoeming en
ontslag is vastgelegd in de statuten van het fonds. Een van de leden wordt door de
onderneming aangewezen tot voorzitter.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
pensioenreglementen en het daarbij behorende pensioen‐ en vermogensbeheer. De taken en
bevoegdheden, werkwijze en eisen ten aanzien van het lidmaatschap van het bestuur zijn
geregeld in de statuten. De voorzitter en secretaris zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse
beleid van het pensioenfonds. Hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
vastgelegd in een afzonderlijk reglement.
Het bestuur handelt naar de Principes van goed pensioenfondsbestuur die zijn vastgelegd in de
Code Pensioenfondsen.
1.3.2 Bestuurscommissies
Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een commissie (of werkgroep), structureel dan
wel ad hoc, onder toekenning van nader te omschrijven (gedelegeerde) werkzaamheden. Leden
van commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Alle commissies kunnen door
het bestuur worden opgeheven. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de
werkzaamheden van de bestuurscommissies. De taken en bevoegdheden van het dagelijks
bestuur en de diverse bestuurscommissies zijn, evenals bepalingen omtrent de samenstelling en
benoeming, opgenomen in de reglementen van de betreffende organen.
Naast het dagelijks bestuur kent Pensura de volgende bestuurscommissies:
Commissie Beleggingen
De Commissie Beleggingen bestaat uit minimaal drie bestuurders van het pensioenfonds. De
Commissie Beleggingen wordt ondersteund door de heer M. Layton, werkzaam bij de
onderneming en voormalige bestuurder en lid van deze commissie.
De besluitvorming met betrekking tot het beleggingsbeleid is de verantwoordelijkheid van het
bestuur. De Commissie Beleggingen brengt advies uit aan het bestuur en houdt toezicht op de
uitvoering van het vermogensbeheer. De verantwoording voor het gevoerde vermogensbeheer
vindt periodiek plaats in de bestuursvergaderingen.
Commissie Communicatie
De Commissie Communicatie bestaat uit minimaal twee bestuurders van het pensioenfonds. De
Commissie Communicatie adviseert het bestuur over het te voeren communicatiebeleid en de in
dit kader te nemen acties. Het onderwerp communicatie wordt elke bestuursvergadering
geagendeerd. Het fonds beschikt over een communicatieplan dat periodiek wordt aangepast aan
de actualiteit. De Commissie Communicatie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door
de communicatieadviseur van AZL.
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Commissie Pensioenen & Uitbesteding
De Commissie Pensioenen & Uitbesteding bestaat uit minimaal twee bestuurders van het
pensioenfonds. De Commissie Pensioenen & Uitbesteding bereidt in opdracht van het bestuur
onder meer de jaarrekening voor, ziet toe op het risicomanagement en onderhoudt de
noodzakelijke contacten met de administrateur, de actuaris en de accountant. De commissie
rapporteert iedere bestuursvergadering aan het bestuur over de uitvoering van de aan de
commissie opgedragen taken en verantwoordelijkheden.
1.3.3 Sleutelfuncties
Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en
actuariële functie die op een objectieve, integere en onafhankelijke manier wordt vervuld. Het
bestuur heeft daartoe principes vastgesteld die worden gehanteerd bij de inrichting en
uitoefening van de genoemde sleutelfuncties. De principes, die onder meer een beschrijving
geven van de functiedefinitie, positie en taken van de sleutelfunctiehouders zoals deze
voortvloeien uit de wet‐ en regelgeving, zijn vastgelegd in beleidsdocumenten (charters)
behorende bij de diverse sleutelfuncties.
Het houderschap van de risicobeheerfunctie is belegd bij een externe professional. De
vervullende werkzaamheden ten behoeve van de risicobeheerfunctie worden uitgevoerd door
een daartoe aangewezen bestuurder.
Het houderschap van de interne auditfunctie is belegd bij een bestuurder. Deze
sleutelfunctiehouder laat zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bijstaan door een
externe partij.
De actuariële functie is belegd bij de certificerend actuaris van het pensioenfonds.
1.3.4 Verantwoordingsorgaan
Het pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan, waarvan de taken en bevoegdheden ten
minste overeenkomen met de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Het
verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden: twee vertegenwoordigers namens de deelnemers,
één namens de pensioengerechtigden, één namens de gewezen deelnemers en één namens de
werkgever.
Het bestuur legt mede aan de hand van het bestuursverslag verantwoording af aan het
verantwoordingsorgaan. Daarnaast vergaderen het bestuur en het verantwoordingsorgaan
periodiek zowel formeel als informeel. De bevindingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede
de reactie van het bestuur daarop worden in het bestuursverslag van het betreffende jaar
opgenomen. Het verantwoordingsorgaan beschikt bovendien over wettelijke adviesrechten.
De rechten en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd in het Reglement
Verantwoordingsorgaan.
1.3.5 Intern toezicht
Het bestuur heeft het intern toezicht vormgegeven door middel van de inrichting van een
visitatiecommissie. De visitatie vindt eens per jaar plaats, conform de voorschriften uit de Code
Pensioenfondsen en de Pensioenwet. De taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn
vastgelegd in het Reglement Visitatiecommissie.
Een samenvatting van de bevindingen van de visitatiecommissie, alsmede de reactie van het
bestuur daarop worden in het bestuursverslag van het betreffende jaar opgenomen.
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1.3.6 Certificerend actuaris
Triple A is als certificerend actuaris aangewezen. De certificerend actuaris controleert of de
technische voorzieningen op voldoende prudente grondslagen en correct is vastgesteld en
controleert of de aanwezige middelen voldoende zijn voor de door het fonds aangegane
verplichtingen. Daarnaast geeft hij jaarlijks een actuariële verklaring af ten behoeve van de
jaarstukken (bestuursverslag en verslagstaten ten behoeve van DNB) en onderbouwt hij zijn
oordeel aan het bestuur door middel van een management letter, waarover hij in de
bestuursvergadering verslag uitbrengt.
Door de rollen van actuariële certificering en advisering niet bij één organisatie neer te leggen,
vergewist het bestuur zich ervan dat er voldoende scheiding bestaat tussen enerzijds de controle
c.q. de certificering en anderzijds de advisering.
De certificerend actuaris is tevens aangewezen als houder van de actuariële sleutelfunctie.
1.3.7 Accountant
Het bestuur heeft KPMG aangesteld als de accountant van het fonds. KPMG verzorgt de
jaarlijkse controle op de jaarrekening en de staten voor DNB. De accountant zal (minimaal)
eenmaal per jaar in de bestuursvergadering mondeling verslag doen van zijn bevindingen en
controlewerkzaamheden. Tevens legt hij een en ander schriftelijk vast door middel van een
accountantsverklaring en een management letter gericht aan het bestuur.
1.3.8 Functioneren van het bestuur
Het bestuur voldoet zowel individueel als collectief aan de wettelijke geschiktheidseisen en
individueel aan de betrouwbaarheidseisen, als bedoeld in artikel 106 PW. Het bestuur beschikt
over een geschiktheidsplan, waarin is vastgelegd aan welke eisen de bestuurders moeten
voldoen. In dit plan is tevens een opleidingsplan opgenomen ter bevordering en handhaving van
het (vereiste) geschiktheidsniveau.
Het bestuur heeft een functieprofiel opgesteld voor de functie van bestuurder en de functie van
voorzitter. Het profiel wordt onder de aandacht gebracht van de instanties die de bestuurder(s)
voordragen ter benoeming. Daarmee wordt bereikt dat in de fase van de kandidaatstelling van
personen voor een bestuursfunctie reeds rekening wordt gehouden met de wenselijke
geschiktheid en diversiteit.
Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van
de individuele bestuurders afzonderlijk. Deze zelfevaluatie en het rooster van aftreden ziet het
bestuur als instrumenten om de bestuurssamenstelling steeds aan te passen aan de eisen die
aan het besturen van het pensioenfonds worden gesteld. Eenmaal in de drie jaar wordt de
zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe deskundige.
Het bestuur past de Code Pensioenfondsen toe en geeft in het bestuursverslag uitleg omtrent de
normen die niet of gedeeltelijk worden nageleefd.
Pensura beschikt over een klachten‐ en geschillenprocedure. Tevens is geregeld dat het bestuur
zich onderwerpt aan het oordeel van de Ombudsman Pensioenen, tenzij zwaarwegende
argumenten zich daartegen verzetten.
1.3.9 Uitbestede werkzaamheden
De administratie van de pensioenregeling, de financiële administratie, de jaarverslaglegging, de
actuariële (advies‐)werkzaamheden en de communicatieactiviteiten zijn belegd bij AZL N.V.
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Voorts wordt het bestuur door een bestuursadviseur en communicatieadviseur van AZL
ondersteund. Het beheer van de in de Beleggingspensioenmodule opgebouwde kapitalen is
ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services. Het beheer van de beleggingen is voor wat
betreft de matchingportefeuille uitbesteed aan één vermogensbeheerder (AXA IMP), in de
returnportefeuille wordt belegd via verschillende beleggingsfondsen (via BlackRock en UBS).
Daarnaast is CACEIS aangesteld als beleggingsadministrateur/custodian. CACEIS levert tevens
risico‐, performance‐ en compliance rapportages.
De (onder)uitbesteding voldoet aan de voorschriften, als bedoeld in artikel 34 PW, en is verder
uitgewerkt in overeenkomsten. In deze overeenkomsten zijn onder meer afspraken gemaakt
over periodieke informatieverstrekking en verantwoording aan het bestuur over uitgevoerde
werkzaamheden en zijn, daar waar van toepassing, zogenoemde service level agreements (SLA’s)
opgenomen. De (kwaliteit van de) dienstverlening wordt door het pensioenfonds jaarlijks met
voornoemde uitbestedingspartijen formeel geëvalueerd.
Pensura heeft uitvoerende werkzaamheden voor de interne audit functie bij een externe partij
belegd (InAudit). De sleutelfunctie actuarieel is belegd bij de certificerend actuaris van het fonds.
Indien gewenst, laat het bestuur zich bijstaan door overige adviseurs.
1.4.
Beleidsaspecten
Op een aantal terreinen heeft het bestuur afzonderlijk beleid geformuleerd en als zodanig
vastgelegd. De voornaamste beleidsdocumenten worden in deze paragraaf toegelicht.
1.4.1 Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.2.
1.4.2 Beloningsbeleid
Een deugdelijk beloningsbeleid past binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en is
gericht op de lange termijn. Het beloningsbeleid van Pensura ziet toe op:
a. de personen en instanties die onderdeel uitmaken van de eigen organisatie zoals het
bestuur, het verantwoordingsorgaan, de compliance officer en intern toezicht, en
b. de uitbestedingspartners.
In het beloningsbeleid is vastgelegd welke leden van fondsorganen in aanmerking komen voor
een beloning en op welke wijze de beloning wordt vastgesteld. Ten aanzien van de
uitbestedingspartners is vastgelegd welke eisen Pensura stelt aan het beloningsbeleid van deze
partijen. Het beloningsbeleid is als bijlage 6 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van
de ABTN.
1.4.3 Communicatiebeleid
Pensura beschikt over een communicatiebeleidsplan. Dit plan is mede gebaseerd op de onder de
PW voorgeschreven communicatiestromen. De algemene doelstelling van het beleid is tijdige,
juiste, eerlijke en evenwichtige communicatie over de pensioenregeling en het stimuleren van
pensioenbewustwording van deelnemers. Dat doet Pensura op de volgende manieren:
 informeren over het pensioen in het algemeen (basiskennis), over life events én over de
eigen pensioensituatie in relatie tot de pensioenregeling;
 helpen bij en aanzetten tot het tijdig maken van keuzes en ondernemen van actie;
 bevorderen van een positieve houding ten aanzien van pensioen, het eigen pensioen en het
pensioenfonds. Pensioen is immers een belangrijk onderdeel van het pakket
arbeidsvoorwaarden bij Diversey.
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Zowel interne als externe doelgroepen zijn in het communicatiebeleid geïdentificeerd en er zijn
afspraken gemaakt over communicatievormen. Periodiek worden de communicatie‐
inspanningen geëvalueerd. Het communicatiebeleidsplan is als bijlage 7 bijgevoegd en maakt als
zodanig onderdeel uit van de ABTN.
1.4.4 Integriteitsbeleid
Het bestuur heeft een integriteitsbeleid. Belangrijke middelen ter beheersing van het
integriteitsrisico zijn de inrichting van de onafhankelijke compliance functie, het compliance
charter, de gedragscode, de incidentenregeling en de klokkenluidersregeling van het
pensioenfonds. Daarnaast heeft Pensura een integriteitsrisicoanalyse uitgevoerd die jaarlijks
wordt herijkt.
Ter voorkoming van mogelijke verstrengeling van belangen en van misbruik of oneigenlijk
gebruik van de bij Pensura aanwezige informatie dienen de leden van de organen van het fonds
jaarlijks te verklaren dat zij met de gedragscode bekend zijn en hem naleven. Het bestuur heeft
een compliance officer benoemd, aan wie bepaalde, in de gedragscode nader omschreven
onderwerpen moeten worden gemeld. De compliance officer doet eenmaal per jaar aan het
bestuur verslag van haar werkzaamheden.
In de incidentenregeling en klokkenluidersregeling zijn de procedures en maatregelen met
betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten vastgelegd.
Het compliance charter is als bijlage 8 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van de
ABTN.
1.4.5 IT‐beleid
Pensura beschikt over een IT‐beleid. IT is een steeds belangrijker element voor wat betreft een
integere en beheersbare bedrijfsvoering. De belangrijkste IT‐processen van Pensura maken
onderdeel uit van uitbestede werkzaamheden. Het bestuur dient hier als eindverantwoordelijke
echter over “in control” te zijn.
Pensura dient te beschikken over procedures en maatregelen die zorgdragen voor onder meer
noodzakelijke beschikbaarheid, de verwachte integriteit en de vereiste vertrouwelijkheid van
(digitale) informatie tegen ongeautoriseerd gebruik en/of verlies. Hiertoe is het IT‐beleid
opgesteld. Dit beleid is als bijlage 9 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van de ABTN.
1.4.6 Privacybeleid
Het fonds loopt het risico dat persoonsgegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor ze
zijn verkregen. Ter beheersing van dit privacy risico beschikt het pensioenfonds in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over een
privacybeleid, een verwerkingsregister en een privacyverklaring. Tevens is met de
dienstverleners die persoonsgegevens namens het pensioenfonds verwerken een
verwerkersovereenkomst gesloten.
Het privacybeleid is als bijlage 10 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van de ABTN.
1.4.7 Risicomanagementbeleid
Pensura beschikt over een beleid integraal risicomanagement (IRM). Het bestuur is
verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van het interne risicobeheersings‐ en
controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan het pensioenfonds zich ziet blootgesteld.
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Het bestuur hanteert daarbij de principes van het integraal risicomanagement. Dit betekent dat
alle risicogebieden in kaart worden gebracht en zoveel als mogelijk in hun onderlinge samenhang
worden bekeken.
Integraal Risicomanagement (IRM) is dan het interactieve proces van:
1. het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid,
2. het identificeren van risico’s,
3. het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
4. de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.
Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:

op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat,

die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge
samenhang, alsook

van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.
Risicomanagement begint bij het vaststellen van de risk appetite. De risk appetite vindt zijn
weerslag in de missie, visie en strategie zoals deze door het pensioenfonds zijn geformuleerd.
Verder is de risicohouding geconcretiseerd door het bestuur mede na overleg met de sociale
partners. Met de risk appetite als vertrekpunt is het proces van risico‐identificatie, classificatie en
(gewenst) beheersingsniveau doorlopen en heeft het fonds de belangrijkste risico’s beoordeeld
op kans en impact. Voor zover nodig geacht zijn additionele beheersingsmaatregelen getroffen
dan wel zullen die worden geïmplementeerd. De onderscheiden risicocategorieën zijn afgeleid
van de zogenaamde FIRM‐risico’s.
De organisatie van het risicomanagement is nader beschreven in het beleidsplan integraal
risicomanagement. Dit beleid is als bijlage 11 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van
de ABTN.
1.4.8 Uitbestedings‐ en inkoopbeleid
Het bestuur van Pensura heeft die werkzaamheden uitbesteed die, als gevolg van de
complexiteit, naar zijn overtuiging effectiever en efficiënter door een externe partij of partijen
kunnen worden verricht in plaats van uitvoering in eigen beheer. Het bestuur is van oordeel dat
de belangen van de belanghebbenden bij deze uitbesteding uiteindelijk beter zijn gediend dan
met een eigen organisatie. Aan uitbesteding is voor het pensioenfonds een aantal risico’s
verbonden. Het bestuur heeft daarom beleid vastgesteld voor de beheersing van risico’s die
samenhangen met uitbesteding van (delen van) bedrijfsprocessen. In het beleid is tevens
vastgelegd welke activiteiten Pensura in ieder geval niet uitbesteed en welke uitgangspunten
gelden voor activiteiten die wel worden uitbesteed.
Het uitbestedings‐ en inkoopbeleid is als bijlage 12 bijgevoegd en maakt als zodanig onderdeel
uit van de ABTN.
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2.

Hoofdlijnen van de pensioenregeling

2.1 Aangesloten ondernemingen
Pensura voert de pensioenregelingen uit voor Diversey Europe Operations B.V., Diversey B.V.,
Diversey Netherlands Productions B.V. en Diamond (BC) Netherlands Holding B.V.
2.2 Deelnemerschap en inhoud pensioenregelingen
Pensura voert de volgende pensioenregelingen uit:
Pensioenreglement 2003:
Voor deelnemers bij Pensura die geboren zijn vóór 1‐1‐1950 én bij de werkgever in dienst zijn
getreden vóór 31‐12‐2005 is de eindloonregeling (Pensioenreglement 2003) van toepassing. De
regeling kent ouderdomspensioen, tijdelijk ouderdomspensioen (tot 65 jaar) op opbouwbasis,
wezenpensioen en partnerpensioen op risicobasis. Sinds 1‐1‐2015 bouwen er geen werknemers
pensioen meer op in dit pensioenreglement, wel vindt er nog door een persoon premievrije
pensioenopbouw plaats wegens arbeidsongeschiktheid. Pensioenreglement 2003 is gesloten
voor toetreding van nieuwe deelnemers.
Pensioenreglement 2006:
Pensioenreglement 2006 is per 1‐1‐2006 van toepassing voor alle werknemers die op die datum
jonger waren dan 55 jaar en de werknemers die nadien bij de werkgever in dienst zijn getreden.
Deze regeling bestond tot 1‐1‐2011 uit twee delen, namelijk de Garantiepensioenmodule tot het
basisjaarinkomen (een middelloonregeling) en de Beleggingspensioenmodule (excedentregeling)
waarvoor een beschikbare premie van toepassing is. De opbouw in de middelloonregeling vindt
vanaf 1‐1‐2011 niet meer plaats bij Pensura maar in een pensioenregeling bij een andere
pensioenuitvoerder (t/m 31‐12‐2020 was dit het Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Schoonmaak‐ en Glazenwassersbedrijf, sinds 1‐1‐2021 Pensioenfonds PGB). De opbouw in de
excedentregeling vindt wel nog bij Pensura plaats. Dit geldt voor deelnemers van wie het
pensioengevend salaris hoger is dan het basisjaarinkomen (de excedentgrens) dat wordt
gehanteerd door de pensioenuitvoerder waar de pensioenopbouw in de middelloonregeling
plaatsvindt (per 1‐1‐2021 Pensioenfonds PGB). Ook werd tot 1‐1‐2015 bij Pensura
pensioenkapitaal opgebouwd middels het Vrijwillig pensioensparen.
Bij Pensura vindt derhalve slechts actieve pensioenopbouw door werknemers plaats in de
Beleggingspensioenmodule van Pensioenreglement 2006. De belangrijkste kenmerken van deze
excedentregeling zijn:
Beleggingspensioenmodule
Soort regeling
Pensioenrichtleeftijd
Opbouw pensioenkapitaal
Excedent Partnerpensioen
Excedent wezenpensioen
Maximum pensioengevend salaris
Basisjaarinkomen (excedentgrens)
Aanwending pensioenkapitaal op
pensioendatum

Status 1 januari 2021
Beschikbare premieregeling
67 jaar
O.b.v. leeftijdsafhankelijke premiestaffel
Risicobasis
Risicobasis
€ 112.189
€ 61.395
Bij een bank of verzekeraar naar keuze van de (gewezen)
deelnemer
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2.3 Uitvoering van de Beleggingspensioenmodule
2.3.1 Eigen bijdrage
Medewerkers die deelnemen aan de Beleggingspensioenmodule uit Pensioenreglement 2006
dragen 3% van de excedent grondslag bij indien zij in dienst zijn getreden vanaf 1‐1‐2006.
Medewerkers die deelnemen aan deze pensioenregeling en vóór 1‐1‐2006 in dienst zijn
getreden dragen 1,5% van de excedent grondslag bij.
2.3.2 Belegging van de pensioenkapitalen
In het belang van de (gewezen) deelnemers belegt Pensura de opgebouwde pensioenkapitalen.
Het fonds biedt de (gewezen) deelnemers in dat kader drie mogelijkheden:
1. het kapitaal wordt belegd conform de door Pensura ingerichte standaard lifecycle
beleggingsmix,
2. het kapitaal wordt belegd conform de door Pensura ingerichte lifecycle doorbeleggen
beleggingsmix voor (gewezen) deelnemers die ervoor kiezen om voor te sorteren op de
aankoop van een variabele uitkering op hun pensioendatum, of
3. de (gewezen) deelnemer neemt zelf de verantwoordelijkheid van de belegging over. In dat
geval vindt de belegging plaats op aanwijzing van de (gewezen) deelnemer.
2.3.3 Beleggen in de standaard lifecycle: risicohouding
Indien een (gewezen) deelnemer niet actief de keuze maakt om met de belegging van de DC‐
kapitalen voor te sorteren op een variabele uitkering vanaf de pensioendatum óf om de
verantwoordelijkheid van de belegging over te nemen, worden de pensioenkapitalen belegd
conform de standaard lifecycle beleggingsmix.
De lifecycle is zo samengesteld dat er gespreid belegd wordt over verschillende
beleggingscategorieën. De categorieën waarin belegd wordt zijn: aandelen, vastgoed,
staatsobligaties en bedrijfsobligaties. In deze categorieën wordt belegd met behulp van
maximaal zes beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden een gespreide belegging over de
categorieën. Het risico in de lifecycle wordt naarmate de betreffende (gewezen) deelnemer
ouder wordt afgebouwd door het aanpassen van de verdeling van het pensioenkapitaal over de
fondsen, waarbij er steeds minder beleggingsrisico wordt genomen.

De samenstelling van de lifecycle is als volgt:
ISIN

Fondsnaam

NL0011225305

Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR

Categorie
Aandelen
(Wereldwijd)
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NL0010948220

Northern Trust Eu Eq Idx UCITS FGR A EUR

LU1162503145
NL0010948246

Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts A3E‐D
Northern Trust DeRlEs Idx UCITSFGR A EUR

LU0916238545

BlackRock Euro Aggregate Bond Idx N7 EUR

IE00B1FZS913

iShares Euro Government Bond 15‐30yr

Aandelen
(Europees)
Aandelen
(Opkomende
markten)
Vastgoed
Staats‐ en
bedrijfsobligaties
Lang lopende
staatsobligaties

De standaard lifecycle beleggingsmix is door ABN AMRO Pension Services, als
uitvoeringsorganisatie van de beschikbare premieregelingen van Pensura, samengesteld. Het
bestuur van Pensura heeft de risicohouding die hieraan ten grondslag ligt onderschreven, na
afstemming met een vertegenwoordiging van de deelnemers ter bepaling van het
risicodraagvlak en de risicotolerantie. Deze vertegenwoordiging bestond uit leden van het
verantwoordingsorgaan, de Centrale Ondernemingsraad van de onderneming en de bij het
arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken vakbonden.
De risicohouding wordt uitgedrukt in de maximaal aanvaardbare afwijking van het pensioen in
een pessimistisch (slecht weer) scenario ten opzichte van het verwachte pensioen in een
verwacht (mediaan) scenario. Die maximaal aanvaardbare afwijking is door Pensura
leeftijdsafhankelijk vastgesteld. Dat wil zeggen dat voor jongeren een grotere afwijking wordt
toegestaan dan voor ouderen, omdat jongeren een langere beleggingshorizon hebben.
De risicohouding voor de standaard lifecycle beleggingsmix luidt als volgt:

Bij de samenstelling van de standaard lifecycle beleggingsmix is hier invulling aan gegeven.
2.3.4 Beleggen in lifecycle doorbeleggen: risicohouding
De (gewezen) deelnemers kunnen vanaf 12 jaar voor de pensioendatum de keuze maken om
voor te sorteren op de aankoop van een variabele uitkering vanaf de pensioeningangsdatum.
Een variabele uitkering, dient net als een vaste uitkering, bij een verzekeraar of bank naar keuze
van de (gewezen) deelnemer te worden aangekocht. Indien een (gewezen) deelnemer actief de
keuze maakt om met de beleggingen hierop voor te sorteren, wordt zijn/haar DC‐kapitaal belegd
middels de lifecycle doorbeleggen.
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Deze lifecycle is, net als de standaard lifecycle, zo samengesteld dat er gespreid belegd wordt
over verschillende beleggingscategorieën. De categorieën waarin belegd wordt zijn: aandelen,
vastgoed, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. In deze categorieën wordt belegd met behulp
van maximaal vijf beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden een gespreide belegging over de
categorieën. Het risico in de lifecycle doorbeleggen wordt naarmate de (gewezen) deelnemer
ouder wordt afgebouwd door het aanpassen van de verdeling van het opgebouwde DC‐kapitaal
over de fondsen, waarbij steeds minder beleggingsrisico wordt gelopen. Een verschil met de
standaard lifecycle is echter dat het beleggingsrisico in de lifecycle doorbeleggen minder snel
wordt afgebouwd.

De samenstelling van de lifecycle doorbeleggen is als volgt:
ISIN

Fondsnaam

NL0011225305

Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR

NL0010948220

Northern Trust Eu Eq Idx UCITS FGR A EUR

LU1162503145
NL0010948246

Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts A3E‐D
Northern Trust DeRlEs Idx UCITSFGR A EUR

LU0916238545

BlackRock Euro Aggregate Bond Idx N7 EUR

Categorie
Aandelen
(Wereldwijd)
Aandelen
(Europees)
Aandelen
(Opkomende
markten)
Vastgoed
Staats‐ en
bedrijfsobligaties

De lifecycle doorbeleggen beleggingsmix is door ABN AMRO Pension Services samengesteld.
Pensura heeft, net als voor de standaard lifecycle beleggingsmix, ook voor de lifecycle
doorbeleggen een risicohouding vastgesteld. Deze risicohouding is eveneens vastgesteld na
afstemming met een vertegenwoordiging van de deelnemers ter bepaling van het
risicodraagvlak en de risicotolerantie. Deze vertegenwoordiging bestond uit leden van het
verantwoordingsorgaan, de Centrale Ondernemingsraad van de onderneming en de bij het
arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken vakbonden.
De risicohouding voor de standaard lifecycle beleggingsmix luidt als volgt:
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2.3.5 Beleggen onder de eigen verantwoordelijkheid van de (gewezen) deelnemer
(Gewezen) deelnemers die ervoor kiezen om zelf de verantwoordelijkheid over de beleggingen
te nemen, worden geadviseerd over de spreiding van de beleggingen middels een applicatie in
het portaal van ABN AMRO Pension Services. Pensura onderzoekt jaarlijks hoe de beleggingen
van de betreffende (gewezen) deelnemers zich verhouden tot hun risicoprofiel en de
beleggingen die op grond van de lifecycle passend zijn bij hun leeftijd. In het kader van de
zorgplicht worden de betrokken (gewezen) deelnemers hier jaarlijks over geïnformeerd zodat zij,
indien gewenst, passende maatregelen kunnen nemen zoals het aanpassen van hun eigen
beleggingsprofiel of het initiëren van een overstap naar de standaard lifecycle beleggingsmix.
2.3.6 Beleggen volgens de prudent person regels
De beschikbaar gestelde premies worden in het belang van de (gewezen) deelnemers belegd. De
beleggingen, en overige daarmee gepaard gaande uitvoeringswerkzaamheden, vinden plaats
met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving, waaronder de
zogenaamde prudent person regels. Deze prudent person regels bevatten voorschriften met
betrekking tot onder meer de zorgplicht van Pensura voor wat het informeren van de (gewezen)
deelnemers betreft, de beleggingen, het overnemen van de verantwoordelijkheid over de
beleggingen door de (gewezen) deelnemer en informatieverstrekking rondom de uitvoering van
de Wet verbeterde premieregeling.
Pensura ziet erop toe dat de belegging van de pensioenkapitalen van de (gewezen) deelnemers
geschiedt conform de prudent person regels en legt de onderbouwing daarvan vast.
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3.

Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst

Pensura heeft ten behoeve van de uitvoering van de pensioenreglementen een
uitvoeringsovereenkomst gesloten met Diversey Europe Operations B.V., Diversey B.V., Diversey
Netherlands Productions B.V. en Diamond (BC) Netherlands Holding B.V. Deze
uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen van artikel 25 en volgende van de PW.
De belangrijkste onderwerpen uit deze uitvoeringsovereenkomst betreffen:
a. de wijze van vaststelling van de pensioenpremie, waaronder afspraken over de vergoeding
van de uitvoeringskosten, de herstelpremie en de bijstortverplichting van de werkgever;
b. de betaling van de pensioenpremie en de procedures die gelden bij het niet nakomen van de
betalingsverplichtingen;
c. het verstrekken van gegevens en informatie van de werkgever aan het pensioenfonds en van
het pensioenfonds aan de deelnemers;
d. de voorwaardelijke toeslagverlening;
e. de wijze van vaststellen en wijzigen van het pensioenreglement, en
f. afspraken die gelden bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst.
De uitvoeringsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan door
elk der beide partijen, met een opzegtermijn van 6 maanden, per 31 december van enig
kalenderjaar bij aangetekend schrijven worden beëindigd.
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4.

Financiële opzet

4.1 Technische voorzieningen
Het pensioenfonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het
geheel van pensioenverplichtingen. Bij het vaststellen van de technische voorzieningen neemt
het pensioenfonds de volgende beginselen in acht:
- berekening vindt plaats op basis van marktwaardering;
- de gebruikte actuariële grondslagen zijn gebaseerd op prudente beginselen;
- de pensioensoorten, genoemd in pensioenreglementen, worden alle gefinancierd op basis
van kapitaaldekking.
De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt. In bijlage 1 bij deze ABTN
wordt een overzicht gegeven van de actuariële grondslagen, waarop de pensioenvoorzieningen
zijn gebaseerd. De technische voorzieningen (TV) worden gebaseerd op de tot de balansdatum
verkregen aanspraken en rechten op pensioen, met inbegrip van de toeslagen zoals die op grond
van het indexeringsbeleid aan de gewezen deelnemers en gepensioneerden zijn toegekend per 1
januari volgend op de balansdatum.
Naast de reguliere technische voorzieningen wordt een aantal overige technische voorzieningen
aangehouden:
- Deelnemers die in het verleden naar het buitenland zijn uitgezonden, hebben destijds
opbouw ontvangen om het gemis van AOW te compenseren. De hieruit volgende pensioenen
worden onvoorwaardelijk geïndexeerd. Hiervoor wordt de voorziening AOW compensatie
aangehouden.
- De schadevoorziening DC regeling wordt aangehouden voor de financiering van de
premievrije doorbouw in de DC regeling.
- De voorziening rendementsgarantie wordt aangehouden voor de financiering van deze
garantie.
4.2 Berekening van de premie
4.2.1 Kostendekkende premie
De kostendekkende premie heeft enkel betrekking op Pensioenreglement 2006. De beleidsregels
van DNB schrijven voor dat bij de berekening van de premie ten behoeve van het pensioenfonds
met de volgende elementen rekening wordt gehouden:
1. De kosten voor de opbouw van de pensioenaanspraken in het boekjaar (coming service).
Hierin zijn begrepen de risicopremies voor het nog niet gefinancierde deel van het
bereikbare nabestaandenpensioen dat wordt toegekend bij overlijden in actieve dienst en
de risicopremie voor het arbeidsongeschiktheidsrisico (dekking van
arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting van de pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid).
2. Een solvabiliteitsopslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen. Deze
opslag wordt in beginsel gebaseerd op de strategische beleggingsmix.
3. Een opslag voor uitvoeringskosten. Deze opslag is gebaseerd op de jaarlijks door het
pensioenfonds te betalen uitvoeringskosten, verminderd met de jaarlijks over de uitkeringen
vrijvallende excassokosten.
4. Een koopsom voor de voorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging, met
inachtneming van de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze van financieren. Gelet
op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid, wordt in de
premie geen element opgenomen voor toeslagen en wordt hiervoor ook niet gereserveerd
(zie voor een nadere omschrijving van het toeslagbeleid hoofdstuk 5.4 van deze ABTN).
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4.2.2 Extra premiestorting
Indien en voor zover er sprake is van een situatie waarin het eigen vermogen van Pensura lager
is dan het vereist eigen vermogen, dan zal de onderneming een jaarlijkse herstelpremie betalen.
Het niveau van deze herstelpremie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen het
pensioenfonds en de onderneming op basis van de afspraken hieromtrent in de
uitvoeringsovereenkomst.
Daarnaast is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat de werkgever een eenmalige
bijdrage zal storten indien het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane
pensioenrechten op basis van de Pensioenwet zou moeten verlagen (korten). Deze bijstorting zal
zodanig zijn dat het vermogen van Pensura wordt aangevuld tot het wettelijk benodigde niveau
om een korting van de pensioenen te voorkomen.
4.2.3 Feitelijk te betalen premie
De minimaal te betalen premie is in eerste instantie gelijk aan de actuarieel kostendekkende
premie. Zoals nader omschreven in hoofdstuk 5.1, kan het bestuur besluiten om bij voldoende
eigen vermogen een korting te verlenen op deze premie. In geval van een reservetekort kan het
bestuur besluiten de feitelijk te betalen premie hoger vast te stellen dan de actuarieel
kostendekkende premie, binnen de in hoofdstuk 5.1 gegeven mogelijkheden.
In de praktijk ontvangt het fonds niet langer premies voor de opbouw van pensioenaanspraken.
De feitelijke premie zal derhalve bestaan uit een opslag ten behoeve van het minimaal vereist
eigen vermogen, een compensatie voor de risicoherverzekeringen en kosten, en indien
noodzakelijk de in hoofdstuk 4.2.2 en 5.1 genoemde herstelpremie.
4.3 (Minimaal) vereist eigen vermogen
Pensura dient te beschikken over een minimaal vereist eigen vermogen als bedoeld in artikel 131
PW. Het fonds dient voorts te voldoen aan de eis van artikel 132 PW dat het vereist eigen
vermogen zodanig wordt vastgesteld dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat
Pensura binnen een periode van een jaar over minder waarden beschikt dan de hoogte van de
technische voorzieningen.
Jaarlijks wordt het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen berekend en
in het actuarieel rapport opgenomen.
Voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen wordt het standaardmodel gebruikt, waarbij
de niet verplichte risico’s in beginsel niet worden gekwantificeerd. DNB vraagt dit ook niet van
het fonds. De niet verplichte risico’s betreffen het liquiditeitsrisico (S7), het concentratierisico
(S8) en het operationeel risico (S9). Aangezien deze risico’s uit hoofde van het prudent person
beginsel worden getoetst en deze risico’s bovendien een marginale bijdrage hebben aan de
vereiste dekkingsgraad, worden de niet verplichte risico’s in beginsel niet gekwantificeerd.
Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad berekend op basis van het
vereist eigen vermogen, bestaat er een reservetekort. Als er sprake is van een reservetekort,
stelt het pensioenfonds een herstelplan op met inachtneming van artikel 138 van de
Pensioenwet. Indien er een reservetekort ontstaat, zal het pensioenfonds direct DNB inlichten
over de ontstane situatie. In het herstelplan beschrijft het pensioenfonds de maatregelen die
worden genomen om binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen het reservetekort op te
heffen. Vervolgens toetst een fonds jaarlijks of er nog sprake is van een reservetekort. Indien dat
het geval is, dient het fonds het herstelplan te actualiseren.
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Er is sprake van een dekkingstekort als het aanwezige pensioenvermogen op basis van de
beleidsdekkingsgraad minder bedraagt dan de som van de technische voorzieningen en het
minimaal vereist eigen vermogen. Het bestuur zal DNB direct inlichten indien er sprake is van
deze situatie. Indien er 5 achtereenvolgende jaren (6 meetmomenten) sprake is van een
dekkingstekort en de dekkingsgraad op dat moment lager is dan de minimaal vereiste
dekkingsgraad, dan neemt het fonds binnen 6 maanden maatregelen waardoor de
dekkingsgraad direct hoger wordt dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
Indien het pensioenfonds niet (tijdig) voldoet aan de vereisten ten aanzien van het (minimaal)
vereist eigen vermogen, dan kan het pensioenfonds de financiële sturingsmiddelen als
omschreven in hoofdstuk 5 inzetten.
4.4 Korting van pensioenen
Pensura mag de verworven pensioenaanspraken en ingegane pensioenen uitsluitend
overeenkomstig artikel 134 PW verminderen, indien:
 de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad of lager is dan de
vereiste dekkingsgraad;
 het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te beschikken over het minimaal
vereist eigen vermogen of het vereist eigen vermogen zonder dat de belangen van
deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of
de werkgever onevenredig worden geschaad, en
 alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn
ingezet in het (geactualiseerde) herstelplan.
Een van de bedoelde overige beschikbare sturingsmiddelen is de bijstortingsverplichting van de
werkgever als bedoeld in hoofdstuk 5.1. Met de werkgever is afgesproken dat deze een storting
zal verrichten om een eventuele korting van de pensioenen te voorkomen.
4.5 Financiering van de toeslagverlening
Op de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de gewezen deelnemers, de
pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden wordt jaarlijks toeslag verleend van
maximaal de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) voor alle bestedingen. Het bestuur
beslist evenwel jaarlijks in hoeverre deze pensioenaanspraken en ‐rechten worden aangepast.
Het bestuur kan een besluit tot het verlenen van een toeslag slechts nemen indien en voor zover
de middelen van het pensioenfonds dit toelaten en toegestaan in het kader van de wettelijke
richtlijnen. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en
wordt geen premie betaald.
In het geval dat er voldoende middelen aanwezig zijn en er in het verleden toeslagen niet
toegekend zijn, is het mogelijk om een extra toeslag toe te kennen bovenop de prijsindex om in
het verleden gemiste toeslagen in te halen.
Deelnemers die in het verleden naar het buitenland zijn uitgezonden, hebben destijds opbouw
ontvangen om het gemis van AOW te compenseren. De hieruit volgende pensioenen worden
onvoorwaardelijk geïndexeerd. Voor de financiering van deze onvoorwaardelijke indexatie van
het AOW compensatie pensioen vindt plaats uit de voorziening AOW compensatie.
Het beleid omtrent toeslagverlening is verder uitgewerkt in paragraaf 5.4.
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4.6 Beleggingen
De beleggingsactiviteiten van het fonds vinden plaats met inachtneming van de Verklaring inzake
beleggingsbeginselen (zie hiervoor bijlage 4) en het strategisch beleggingsbeleid (zie bijlage 5).
Het strategisch beleggingsbeleid wordt door middel van een ALM‐studie afgestemd op de
verplichtingen van het pensioenfonds, inclusief het streven naar waardevastheid van ingegane
pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Door het strategische beleggingsbeleid
periodiek te herijken aan de hand van een nieuwe ALM‐studie, kan er worden ingespeeld op
wijzigingen in het risicoprofiel van de pensioenverplichtingen en in de risicoperceptie van
Pensura.
Het beleggingsbeleid is in paragraaf 5.2 nader beschreven.
4.7 Beleid vaststelling beleidsdekkingsgraad
Het fonds stelt maandelijks de beleidsdekkingsgraad vast. De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan
het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden voorafgaand aan het
moment van vaststelling van de beleidsdekkingsgraad.
Het proces rondom de bepaling van de verschillende dekkingsgraden, waaronder de
beleidsdekkingsgraad, is opgenomen in het ISAE controle raamwerk van AZL. De kwaliteit van de
maand‐ en kwartaaldekkingsgraden die worden becijferd en gerapporteerd aan DNB is daarmee
gewaarborgd.
Daarnaast zijn de volgende fondsspecifieke afspraken gemaakt:
 Indien onverhoopt achteraf wordt geconstateerd dat een gerapporteerde
maanddekkingsgraad onjuist is geweest, vindt overleg plaats tussen het pensioenfonds,
CACEIS en AZL waarbij de hoogte van de eventuele correctie in kaart wordt gebracht.
Vervolgens wordt onderzocht of de betreffende onjuistheid ook van toepassing is geweest
op eerder en/of later gerapporteerde maanddekkingsgraden. Op basis hiervan wordt
bepaald wat de totale impact van de onjuistheid (van alle onjuist gerapporteerde
maanddekkingsgraden tezamen) is op de beleidsdekkingsgraad.
 Als de in de vorige bullet berekende impact op de onafgeronde beleidsdekkingsgraad groter
is dan 0,1%‐punt, wordt bij de eerstvolgende te rapporteren beleidsdekkingsgraad rekening
gehouden met aangepaste maanddekkingsgraden (waarbij de onjuistheid is gecorrigeerd).
De aanpassing wordt vervolgens aan DNB toegelicht door middel van het toelichtingsveld in
de maandstaat van de eerstvolgende dekkingsgraadrapportage.
 Voor de eerder onjuist gerapporteerde maanddekkingsgraden wordt in beginsel geen
herrapportage ingediend.
Indien er gedurende het jaar grondslagwijzigingen plaatsvinden, die van invloed zijn op de
dekkingsgraad van het fonds, zullen deze wijzigingen direct aan het einde van de maand waarin
deze wijziging zich heeft voorgedaan verwerkt worden in zowel de maanddekkingsgraad als de
beleidsdekkingsgraad.
4.8 Herverzekering
Om het risico op schade als gevolg van overlijden en arbeidsongeschiktheid te mitigeren kiest
Pensura voor herverzekering van zowel het overlijdensrisico als het
arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze risico’s zijn herverzekerd bij elipsLife.
Gezien de beperkte omvang van het fonds heeft het bestuur ervoor gekozen om het hieronder
beschreven overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico zoveel mogelijk te herverzekeren.
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Een enkel schadegeval kan een materiële impact hebben op de financiële positie van het fonds.
De herverzekeringspremies zijn daarentegen relatief beperkt qua hoogte.
Overlijdensrisico ‐ kortleven
Voor deelnemers aan de Beleggingspensioenmodule van Pensioenreglement 2006 geldt dat
beschikbaar gestelde premies op een beleggingsrekening worden gestort. Als een deelnemer
voor pensionering overlijdt, staat Pensura garant voor een nabestaandenpensioen. Dit wordt op
risicobasis verzekerd. In ruil hiervoor valt het opgebouwde kapitaal vrij aan het fonds. Het
overlijdensrisico voor actieve en arbeidsongeschikte deelnemers in de
Beleggingspensioenmodule is volledig herverzekerd op basis van eenjarige risicokapitalen.
Arbeidsongeschiktheid
Als een deelnemer aan de Beleggingspensioenmodule arbeidsongeschikt wordt dan is er recht
op premievrije doorbouw van pensioenkapitaal. Dit risico is volledig herverzekerd op basis van
een premievrijstellingsrente.
De overige pensioenverplichtingen houdt het fonds in eigen beheer.
Keuze voor volledige herverzekering
Gezien de beperkte omvang van het fonds heeft het bestuur ervoor gekozen om het hierboven
beschreven overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico zoveel mogelijk te herverzekeren
(afgezien van een aantal hieronder genoemde restrisico’s). Een enkel schadegeval kan een
materiële impact hebben op de financiële positie van het fonds. De herverzekeringspremies zijn
daarentegen relatief beperkt qua hoogte.
Het bestuur realiseert zich dat een aantal restrisico’s resteert omtrent het overlijdens‐ en
arbeidsongeschiktheidsrisico.
De restrisico’s omtrent overlijden zijn:
- In de Garantiepensioenmodule loopt het pensioenfonds een overlijdensrisico ten
aanzien van de opgebouwde aanspraken van de slapers en de gepensioneerden.
- Bij een overlijden van een deelnemer van de Beleggingspensioenmodule is het door het
fonds te ontvangen risicokapitaal in principe gelijk aan de stijging van de voorziening
voor risico fonds. Hierdoor kan de dekkingsgraad, indien hoger dan 100%, afnemen.
Daarnaast zal in de praktijk het te ontvangen risicokapitaal niet exact gelijk zijn aan de
stijging van de voorziening voor risico fonds als gevolg van een mogelijk verschil in rente.
- Het wezenpensioen wordt geacht gefinancierd te zijn uit de marge in de
partnerfrequenties en wordt daarom niet meegenomen in het verzekerde
overlijdensrisicokapitaal.
De restrisico’s omtrent arbeidsongeschiktheid zijn:
- Bij arbeidsongeschiktheid is de spaarpremie verzekerd. De premie verschuldigd om het
overlijdensrisico te dekken is niet verzekerd, maar wordt door de werkgever betaald.
- Bij arbeidsongeschiktheid heeft het bestuur de mogelijkheid om het excedent inkomen
waarop de voortzetting van de pensioenopbouw is gebaseerd te indexeren. De extra
benodigde premie bij voortzetting van de pensioenopbouw is niet verzekerd.
De genoemde restrisico’s zijn beperkt en aanvaardbaar. Het bestuur is van mening dat het met
de huidige herverzekeringsovereenkomst de belangrijkste risico’s wat betreft overlijden en
arbeidsongeschiktheid heeft afgedekt.
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5.

Financiële sturingsmiddelen

Periodiek maar minimaal eens in de drie jaar (meest recentelijk in 2021) zal aan de hand van een
ALM‐studie het in dit hoofdstuk beschreven beleid worden getoetst. Aan de hand van de
uitkomsten zal onder meer worden beoordeeld of de risico’s zich nog binnen aanvaardbare
grenzen bevinden, de financiële sturingsmiddelen nog voldoende kracht hebben en de
toeslagdoelstelling nog realiseerbaar is. Indien de uitkomsten van de analyse daartoe aanleiding
geeft, zal het beleid worden aangepast.
De bij de ALM‐studie te hanteren veronderstellingen ten aanzien van beleggingsopbrengsten,
loon‐ en prijsontwikkeling et cetera (parameters) zullen voorafgaand aan de analyse door het
bestuur worden vastgesteld op basis van de dan geldende inzichten.
Het bestuur heeft de onderstaande financiële sturingsmiddelen tot haar beschikking.
5.1 Premiebeleid
In hoofdstuk 4.2 is aangegeven hoe de actuarieel kostendekkende premie wordt bepaald. Deze
premie kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de financiële positie (dekkingsgraad)
van het fonds:
Beleidsdekkingsgraad
< Minimaal vereiste dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad – Vereiste
dekkingsgraad
> Vereiste dekkingsgraad
> Vereiste dekkingsgraad en alle gemiste
toeslagen en kortingen over de afgelopen 10
jaar gecompenseerd.

Premiebeleid
Kostendekkende premie + € 3.005.000,‐.
(niveau 2021)
Kostendekkende premie + herstelpremie
lineair teruglopend van € 3.005.000,‐ naar 0.
(niveau 2021)
Kostendekkende premie
Ruimte voor premiekorting.

De berekende opslag (€ 2.500.000,‐ in 2011) zal jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de
stijging van de cao‐lonen bij de onderneming. Primo 2021 bedraagt de maximale opslag
€ 3.005.000,‐.
Als in geval van een dekkingstekort een pensioenkorting moet worden doorgevoerd, dan zal de
onderneming een eenmalige bijstorting verrichten zodat het vermogen wordt aangevuld tot het
wettelijk vereiste minimum niveau.
Voorgaande afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die met de werkgever is
gesloten. Daarin is ook bepaald dat de werkgever de feitelijke jaarlijkse uitvoeringskosten aan
Pensura vergoedt, verminderd met de jaarlijks over de uitkeringen vrijvallende excassokosten.
5.2 Beleggingsbeleid
Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met de prudent‐person regel in artikel
135 Pensioenwet en artikel 13 Besluit FTK Pensioenfondsen. Deze regel houdt in grote lijnen in
dat:
1. De waarden worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden;
2. De activa zodanig worden belegd dat de kwaliteit, veiligheid, liquiditeit en het rendement
van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd;
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3. De activa die ter dekking van de voorziening worden aangehouden, worden belegd op een
wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige
pensioenuitkeringen;
4. De activa hoofdzakelijk worden belegd op gereglementeerde markten;
5. Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering
van het risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Een
bovenmatig risico m.b.t. een en dezelfde tegenpartij en andere derivatenverrichtingen
wordt vermeden;
6. De activa naar behoren worden gediversifieerd over waarden en emittenten.
Risicoaccumulatie in de portefeuille wordt vermeden en beleggingen in de bijdragende
ondernemingen worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille. Beleggingen in
ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende ondernemingen behoren, worden
beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille;
7. De beleggingen gewaardeerd zijn op basis van marktwaardering (en waartegen ze kunnen
worden ver
Het beleggingsbeleid wordt nader uitgewerkt in het strategisch beleggingsplan (bijlage 5 bij deze
ABTN). Het bestuur stelt jaarlijks een beleggingsplan voor het komende jaar vast.
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een ALM studie, waarbij een optimalisatie van de afweging
tussen risico en rendement heeft plaatsgevonden. Vaststelling van het strategische
beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van drie jaar plaats. De portefeuille is
opgedeeld in een matchingportefeuille en een returnportefeuille. Met de matchingportefeuille
wordt het renterisico van het pensioenfonds beheerst. De verplichtingen van het pensioenfonds
worden gematcht met de matching portefeuille. Met de returnportefeuille wordt extra
rendement gegenereerd. Dit extra rendement dient onder meer om de toeslagambitie te
kunnen realiseren.
Het pensioenfonds kiest ervoor om de verdeling van het vermogen over de return‐ en
matchingportefeuille en de hoogte van de rente‐afdekking afhankelijk te laten zijn van de
beleidsdekkingsgraad (gemeten inclusief de DC‐regeling) en wel volgens onderstaande tabel.

Niveau dynamisch beleid
Matching portefeuille

Beleidsdekkingsgr
aad reëel 100%
Beleidsdekkingsgraad nominaal
(nominaal circa
100%
115%
130%
145%
160%)
min. 30% min. 40% min. 50% min. 60%
minimaal 70%

Return portefeuille

max. 70% max. 60% max. 50% max. 40%

Rentehedge (o.b.v. UFR)

25%

45%

65%

85%

maximaal 30%
100%

Als de beleidsdekkingsgraad (criterium is 2 maandultimo ’s achter elkaar) is gestegen tot de
niveaus van respectievelijk 115%, 130%, 145% en/of circa 160%, dan zal het rente‐
afdekkingspercentage niet meer afnemen (vastklik‐effect). Tussen de verschillende
vastklikniveaus kan het bestuur, op advies van de Commissie Beleggingen, besluiten het rente‐
afdekkingspercentage aan te passen en eventueel vast te klikken volgens een lijn die loopt van
25% afdekking bij een beleidsdekkingsgraad van 100% tot 100% afdekking bij een
beleidsdekkingsgraad van 160%. Hiermee is het renterisicobeleid op basis van de
beleidsdekkingsgraad vorm gegeven. Omdat het houden van de ex ante rentehedge op exact het
gewenste percentage tot extra transacties en dus extra kosten leidt, mag de ex ante rentehedge
5% naar boven of naar beneden afwijken.
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Het vastklikprincipe dat gehanteerd wordt bij de renteafdekking geldt niet voor het dynamische
beleid rondom verdeling naar matching‐ en returnportefeuille.
Gedurende 2015 heeft het fonds een risicohouding vastgesteld (zie hoofdstuk 6) en deze wordt
jaarlijks getoetst middels een haalbaarheidstoets. Zo wordt het beleggingsbeleid jaarlijks
gemonitord en getoetst.
5.3 Pensioenbeleid
Het pensioenbeleid is verwoord in de pensioenregelingen van Pensura. Het bestuur wenst
slechts als ultimum remedium en derhalve onder zeer strikte voorwaarden te besluiten om de
pensioenaanspraken en ingegane pensioen te verminderen. (zie voor een nadere toelichting op
de kortingsmaatregel hoofdstuk 4.4 van deze ABTN).
5.4 Toeslagbeleid
De pensioenaanspraken en pensioenrechten van de gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden kunnen, afhankelijk van de financiële situatie van het fonds, jaarlijks
worden verhoogd.
Het fonds heeft in 2018 bij DNB ontheffing aangevraagd voor het hanteren van de
toeslagdrempel van 110% beleidsdekkingsgraad, zoals omschreven in artikel 137 van de
Pensioenwet. Dit verzoek is door DNB gehonoreerd. Het fonds heeft daarbij toestemming
gekregen voor het hanteren van een gewogen toeslagdrempel als ondergrens voor indexatie.
Deze gewogen ondergrens (de gewogen toeslagdrempel) voor het pensioenfonds wordt bepaald
door voor de uitkeringsovereenkomst de 110%‐grens te hanteren en voor het herverzekerde
deel en het deel ter uitvoering van de zuivere premieovereenkomst de grens van het minimaal
vereist eigen vermogen. De gewogen toeslagdrempel wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het toeslagbeleid luidt, rekening houdend met artikel 137 van de Pensioenwet en de ontheffing
van DNB als volgt. Het fonds verleent alleen een toeslag indien de beleidsdekkingsgraad per 31
december van het boekjaar voorafgaand aan de datum van toeslagverlening hoger is dan de op
dat moment vastgestelde gewogen toeslagdrempel en indien de toeslagverlening
toekomstbestendig is. De toeslag die het fonds verleent is maximaal de stijging van de
consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen zoals deze door het CBS in de maand oktober van
het voorafgaande jaar wordt gepubliceerd ten opzichte van de maand oktober van het daaraan
voorafgaande jaar (een periode van 12 maanden). Er wordt niet meer toeslag verleend dan naar
verwachting in de toekomst te realiseren is. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen
bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De voorwaardelijke
toeslagverlening wordt gefinancierd uit de middelen van het fonds. Aan een aanpassing van
pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen pensioengerechtigden en (gewezen)
deelnemers geen rechten of verwachtingen ontlenen met betrekking tot toekomstige
aanpassingen.
In het geval dat er voldoende middelen aanwezig zijn en er in het verleden toeslagen niet
toegekend zijn, is het mogelijk om een extra toeslag toe te kennen bovenop de prijsindex om in
het verleden gemiste toeslagen in te halen. Incidentele toeslagverlening voor in het verleden
niet toegekende toeslagen of in het verleden doorgevoerde vermindering van
pensioenaanspraken zullen alleen dan toegekend worden als dit geen gevolgen heeft voor de
toekomstbestendigheid van de reguliere toeslagambitie. De beleidsdekkingsgraad mag door het
geven van zo’n toeslag niet lager worden dan de vereiste dekkingsgraad. Bovendien zal het fonds
niet meer dan 1/5e van het beschikbare vermogen hiervoor aanwenden.
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Bij het inhalen van een achterstand zal in eerste instantie getracht worden om de meest recent
ontstane achterstand zoveel mogelijk in te halen. In het geval er daarna nog middelen over zijn
om een eventuele daarvóór reeds ontstane achterstand zoveel mogelijk in te halen, wordt
voorrang gegeven aan telkens de meest recent ontstane achterstand. Hierbij geldt voor de in het
verleden gemiste toeslagen geen verjaringstermijn.
Het inhalen van achterstand betekent dat de toeslag vanaf dat moment alleen voor de
toekomstige jaren geheel of gedeeltelijk wordt verhoogd conform bovenstaande procedure. De
verhoging van de toeslag wordt derhalve niet met terugwerkende kracht uitbetaald.
Het fondsbeleid is om, binnen bovengeschetste grenzen, een maximale (inhaal)toeslag te
verlenen. Deze beleidsregel is een richtlijn. Het bestuur kan op basis van andere overwegingen
hiervan afwijken.
5.5 Financieel crisisplan
Het bestuur heeft een financieel crisisplan vastgesteld dat een beschrijving van maatregelen
bevat die het fonds op korte termijn effectief kan inzetten indien de (beleids)dekkingsgraad zich
bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de
doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. Ook wordt aangegeven in welke financiële
situaties sprake kan zijn van een crisissituatie. Dit financieel crisisplan maakt als bijlage 2
onderdeel uit van deze ABTN.
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6.

Risicohouding en haalbaarheidstoets

6.1 Risicohouding
De doelstelling, missie, visie en strategie van Pensura zijn beschreven in hoofdstuk 1.2 van deze
ABTN.
De risicohouding van het pensioenfonds is de mate waarin het fonds bereid is beleggingsrisico’s
te lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren en de mate waarin het fonds
beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds. De risicohouding wordt
vastgesteld door het bestuur in overleg met de sociale partners en na overleg met het
verantwoordingsorgaan. De risicohouding van het fonds komt voor de lange termijn tot
uitdrukking in de door het fonds gekozen ondergrenzen in het kader van de haalbaarheidstoets
en voor de korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte
hiervoor.
Risicohouding op de lange termijn
Het pensioenfonds heeft een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de situatie
per 1 januari 2015. De in het kader van deze toets door het bestuur vastgestelde ondergrenzen
zijn 78% voor het verwacht pensioenresultaat op basis van het vereist eigen vermogen en 77%
voor het verwacht pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie. Voor het
pensioenresultaat op basis van het slechtweerscenario is een maximale afwijking van 64% ten
opzichte van het verwachte pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie
vastgesteld.
Risicohouding op de korte termijn
De vastgelegde bandbreedtes rondom de strategische vermogensverdeling leiden tot een korte
termijn risicohouding. Dit houdt in dat de vereiste dekkingsgraad conform de feitelijke
vermogensverdeling zich mag bewegen binnen de volgende bandbreedtes: van 3%‐punt aan de
onderkant tot 3%‐punt aan de bovenkant van de vereiste dekkingsgraad op basis van de
strategische verdeling. Bij deze uitkomsten dient in ogenschouw te worden genomen dat de
uitkomsten van de calculatie van een vereist eigen vermogen afhankelijk zijn van externe
factoren, waaronder de rentestand op de berekeningsdatum. De bandbreedte voor het vereist
eigen vermogen is derhalve aan verandering onderhevig, zelfs indien de strategische
vermogensverdeling en de daarbij vastgestelde bandbreedtes ongewijzigd blijven.
6.2 Haalbaarheidstoets
Het pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. Hierbij wordt op basis van
stochastische analyse inzicht verkregen in de samenhang tussen financiële opzet, het verwacht
pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In de haalbaarheidstoets wordt het
pensioenresultaat op fondsniveau berekend volgens de door de wetgever voorgeschreven
standaardmethodiek waarbij uitgegaan wordt van 10.000 voorgeschreven mogelijke
toekomstige economische scenario’s. Het pensioenresultaat meet het verwachte behoud aan
koopkracht van de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken en
pensioenuitkeringen.
In 2015 heeft het fonds deze toets voor het eerst uitgevoerd door middel van een zogenaamde
aanvangshaalbaarheidstoets. Vervolgens is ieder jaar een reguliere haalbaarheidstoets
uitgevoerd.

29

In de haalbaarheidstoets wordt vanuit het vereist eigen vermogen en vanuit de feitelijke
financiële positie van het pensioenfonds berekend wat de verwachte pensioenresultaten zijn en
worden door het bestuur normen (ondergrenzen) vastgesteld waaraan deze verwachtingen
dienen te voldoen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het pensioenresultaat, op basis van de
5% scenario’s die tot de slechtste resultaten leiden, ook wel het slechtweerscenario genoemd.
Ook hiervoor stelt het bestuur een norm (ondergrens) vast. Bij de aanvangshaalbaarheidstoets
dienen alle normen gehaald te worden. Bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets die volgt op de
haalbaarheidstoets wordt door het fonds getoetst of aan de normen wordt voldaan die behoren
bij de feitelijke financiële positie van het fonds. Indien één van deze normen niet gehaald wordt,
treedt het fonds in overleg met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden van het
pensioenfonds. Indien nodig zal het fonds maatregelen treffen om de financiële opzet van het
fonds te verbeteren.
Wanneer er zich significante wijzigingen van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement,
de te gebruiken scenario’s en dergelijke voordoen dient het fonds opnieuw een
aanvangshaalbarheidstoets uit te voeren.
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7.

Crisisbeleid

Het beleid zoals in de vorige hoofdstukken omschreven is gericht op het reguliere besturen van
het fonds. Indien echter sprake is van een crisissituatie kan voornoemd beleid onvoldoende zijn
en kunnen aanvullende maatregelen benodigd zijn. In dit hoofdstuk wordt hier nader op
ingegaan.
7.1 Wanneer is sprake van een crisis?
Een crisis kan in verschillende vormen optreden. Op voorhand is geen compleet overzicht te
geven van alle mogelijke crisissituaties. De duidelijkste vorm van crisis is een situatie waarin de
dekkingsgraad van het fonds dermate slecht is dat (tijdig) herstel naar verwachting niet mogelijk
is. Het bestuur heeft het beleid in deze crisisvorm nader uitgewerkt. Het financieel crisisplan is
als bijlage 2 bij deze ABTN opgenomen.
Het financieel crisisplan voorziet in de maatregelen te nemen als
1) voorzien wordt dat fonds niet tijdig uit herstel komt, dat wil zeggen niet binnen de
daarvoor gestelde tijd het vereist eigen vermogen (VEV) bereikt dan wel
2) gedurende vijf achtereenvolgende jaren onder het minimaal vereist eigen vermogen
(MVEV) blijft (een en ander als onderdeel van het nFTK).
Andere vormen van een crisis waar het bestuur mee te maken kan krijgen zijn bijvoorbeeld:
Bestuurlijke crisis
Problemen bij de onderneming
Problemen bij de uitvoeringsorganisatie
Liquiditeitsproblemen






Samenvattend is er sprake van een crisis wanneer een gebeurtenis optreedt die directe
ingrijpende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van het fonds. Deze gebeurtenis kan door alle
betrokken partijen (bijvoorbeeld bestuurder, bestuurscommissie, intern toezicht, adviseur,
onderneming, uitvoeringsorganisatie, toezichthouder) gesignaleerd worden.
Voor spoedeisende situaties beschikt Pensura over een noodprocedure/calamiteitenregeling.
Deze procedure voorziet in crisissituaties die binnen 48 uur een beslissing vereisen. Deze
situaties kunnen zowel financieel als niet financieel van aard zijn. De
noodprocedure/calamiteitenregeling is als bijlage 3 bij deze ABTN gevoegd.
7.2 Welke acties worden ondernomen?
In algemene zin geldt dat het eerste overleg zal plaatsvinden tussen de partij die een crisis
signaleert en de voorzitter van het fonds. In het eerste overleg wordt vastgesteld op welke
termijn een overleg noodzakelijk is en wie hierbij aanwezig dient te zijn. In de aanloop naar het
geplande vervolgoverleg wordt de crisissituatie zoveel mogelijk in kaart gebracht en worden de
alternatieven uitgewerkt. Het vervolgoverleg is er dan ook op gericht om besluiten te nemen om
de crisis zo snel mogelijk aan te pakken. Voor situaties die om een snelle beslissing vragen is de
noodprocedure / calamiteitenregeling en de daarin opgenomen procedure van toepassing.
Het financieel crisisplan en de noodprocedure/calamiteitenregeling voorzien niet volledig in alle
situaties die als een crisissituatie kunnen worden gekenmerkt. Het bestuur heeft in dat kader
enkele aanvullende situaties gedefinieerd en daar aanvullende maatregelen voor getroffen:
1) Het bestuur heeft in het kader van de monitoring van de beleggingsportefeuille als richtlijn
aangegeven dat bij een daling van de dekkingsgraad met meer dan 5%‐punten tussen twee
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maandultimo ’s de Commissie Beleggingen binnen 5 werkdagen bij elkaar komt om nader te
overleggen (“crisisoverleg”).
2) Situaties waarbij niet per sé binnen 48 uur een beslissing dient te worden genomen (niet
vallend dus binnen de huidige noodprocedure/calamiteitenregeling), maar waarbij
gedurende langere tijd (meer dan 2 weken) de werkzaamheden dan wel bij het
pensioenfonds zelf dan wel bij een uitbestedingspartner of beheerder van
beleggingsfondsen (en eventuele onderuitbestedingspartners) niet op de gebruikelijke wijze
kunnen worden uitgevoerd en waarbij er een manifest dan wel latent risico is dat essentiële
werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Naarmate een dergelijke situatie langer
duurt kunnen er meer werkzaamheden onder de definitie van “essentieel” vallen.
In de situatie onder (1) kan de Commissie Beleggingen tot de conclusie komen dat er sprake is
van een crisissituatie (de meerderheid van de commissieleden beslist) en dat handelen op korte
termijn gewenst is. Alsdan treedt de geldende noodprocedure/calamiteitenregeling in werking.
Mocht de Commissie Beleggingen besluiten dat er wel sprake is van een crisissituatie, dat acuut
handelen echter niet noodzakelijk is maar dat strakke monitoring (verscherpte dijkbewaking) wel
gewenst is, dan valt dit binnen de maatregelen/afspraken die hieronder voor de situatie onder
(2) zijn vastgelegd.
In de situatie onder (2) dient allereerst bepaald te worden of er sprake is van een crisissituatie.
Het begint hier bij een verzoek van minimaal één bestuurder of de uitbestedingspartner of
beheerder van beleggingsfondsen om iets als een crisissituatie te beschouwen. Het dagelijks
bestuur besluit vervolgens of er daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie. Is het een
spoedeisende crisissituatie dan treedt de noodprocedure/calamiteitenregeling in werking, in
andere situaties
a) besluit het dagelijks bestuur tot de instelling van een crisisteam;
b) bestaat het crisisteam in beginsel uit het dagelijks bestuur eventueel aangevuld met
bestuurders dan wel externe partijen (uitbestedingspartners of beheerder van
beleggingsfondsen indien relevant) vanwege vereiste kennis en ervaring, met de
sleutelfunctiehouder risicobeheer als genodigde;
c) komt het crisisteam zo spoedig mogelijk bijeen (fysiek dan wel digitaal) en bepaalt haar
werkwijze, frequentie van vergaderingen e.d. De overige bestuurders worden daarover
per e‐mail geïnformeerd. De e‐mail bevat in ieder geval de wijze waarop het bestuur
geïnformeerd wordt (minimaal vast agendapunt op elke bestuursvergadering) en blijft en
hoe verantwoording wordt afgelegd. Het crisisteam stelt ook vast hoe met de
belanghebbenden, het verantwoordingsorgaan en eventuele andere stakeholders
(sociale partners, toezichthouders) wordt gecommuniceerd;
d) kan, indien de omstandigheden tijdens de crisis daartoe onvoorzien aanleiding geven, het
crisisteam besluiten op zeer korte termijn nemen als ze voldoen aan de spoedeisende
omstandigheden uit de noodprocedure/calamiteitenregeling. Mochten deze minder
spoedeisend zijn dan in de noodprocedure/calamiteitenregeling omschreven, maar niet
kunnen wachten op de eerstvolgende bestuursvergadering dan is besluitvorming per e‐
mail aan de orde en kan vanwege de bijzondere omstandigheden volstaan worden met
de goedkeuring van een meerderheid van de bestuurders.
e) adviseert het crisisteam het bestuur om het crisisteam op te heffen wanneer de
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Het bestuur acht het tot slot van belang dat periodiek bij de uitvoerders wordt uitgevraagd dan
wel bewaakt via hun rapportages dat de Business Continuity Plannen actueel zijn en dat
regelmatig uitwijktesten worden uitgevoerd. Dit is belegd bij de verschillende
bestuurscommissies in het kader van het eerste lijns risicomanagement.
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Bijlage 1

Actuariële grondslagen

Aan de berekening van de technische voorzieningen (TV) liggen de volgende actuariële
grondslagen en onderstellingen ten grondslag:
 Rekenrente
Rentetermijnstructuur, gepubliceerd door de DNB, geldend per de berekeningsdatum.
 Indexering
Er wordt geen rekening gehouden met (toekomstige)voorwaardelijke indexering. Wel wordt
voor een beperkte groep deelnemers een voorziening aangehouden voor onvoorwaardelijke
indexatie (zie paragraaf 4.5). De verwachte indexatie wordt hierbij afgeleid van de door DNB
gepubliceerde groeivoeten voor de loonindexatiecijfers.
 Sterftekansen
De sterftekansen worden ontleend aan de overlevingstafel AG‐prognosetafel 2020, met
toepassing van ervaringssterfte. De ervaringssterfte is vastgesteld op basis van het AZL
ervaringssterftemodel. De basis van dit model bestaat uit ervaringssterfte voor verschillende
inkomensklassen gebaseerd op data van het CBS. Uit de verschillende ervaringssterfte‐curves
per inkomensklasse wordt een ervaringssterfte voor het fonds bepaald. De ervaringssterfte is
gebaseerd op een naar voorziening gewogen gemiddelde van de ervaringssterfte die bij een
bepaalde inkomensklasse hoort, waarbij op deelnemersniveau naar het jaarinkomen
gekeken. Vervolgens is iedere deelnemer in de voor hem of haar van toepassing zijnde
inkomensklasse gerubriceerd en zijn de gegevens geaggregeerd naar fondsniveau om zo tot
een unieke ervaringssterftetabel voor het gehele fonds te komen. Herijken van de
ervaringssterfte vindt in beginsel eenmaal per twee jaar plaats, tegelijkertijd met de
publicatie van de nieuwe Prognosetafels door het AG. De ervaringssterfte is in 2020 voor het
laatst herijkt.
 Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
De toekomstige uitvoeringskosten worden gedekt door een procentuele opslag ter hoogte
van 2,6% van de netto pensioenverplichtingen. Dit percentage is vastgesteld op basis van een
prognoseberekening waarbij rekening gehouden is met het kostenniveau van het fonds en de
hoogte van de verwachte kosten bij liquidatie van het fonds. Bij de prognoseberekening is als
termijn van liquidatie die termijn in acht genomen waarvoor geldt dat de contante waarde
van de verwachte kosten zo laag mogelijk zijn. Uitgangspunt bij het vaststellen van de
kostenvoorziening is een afwikkelscenario waarbij op dit moment een overdracht naar PGB
als de meest voor de hand liggende keuze gezien wordt. Hierbij is rekening gehouden met
één jaar extra aan administratiekosten ingeval van liquidatie van het fonds. De kosten die
nodig zijn om het opgebouwde kapitaal uit de excedentregeling over te dragen zijn hierin
opgenomen. De kostenvoorziening is in 2020 voor het laatst herijkt.
De uitgangspunten en grondslagen van de prognoseberekening kostenvoorziening worden in
beginsel jaarlijks gemonitord. Als de juridische, demografische of economische
omstandigheden die aan de prognoseberekening ten grondslag liggen daar aanleiding toe
geven, zal de kostenvoorziening worden geactualiseerd.
Middels de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de onderneming de uitvoeringskosten
betaalt. Indien de onderneming besluit om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen, zal de
onderneming de toekomstige uitvoeringskosten vergoeden.
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Leeftijdsverschil
Voor wat betreft het partnerpensioen, wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is
dan de vrouw.



Partnerfrequentie
Voor de berekening van de reservering voor het nabestaandenpensioen wordt voor
deelnemers en gewezen deelnemers gereserveerd op basis van het onbepaalde
partnersysteem. Hierbij wordt verondersteld dat iedere deelnemer tot en met de
pensioendatum een partner heeft (partnerfrequentie 100%). Voor gepensioneerden wordt
gereserveerd op basis van de werkelijke burgerlijke staat (bepaalde partnersysteem). Voorts
wordt verondersteld dat de partner van een mannelijke (gewezen) deelnemer of
gepensioneerde een vrouw is en dat de partner van een vrouwelijke (gewezen) deelnemer
of gepensioneerde een man is.



Wezenpensioen
Het wezenpensioen van het Pensioenreglement 2006 wordt geacht te zijn gedekt door de
marge in de gehuwdheids‐ c.q. partnerfrequentie van de verzekerden.



Arbeidsongeschiktheid
Voor arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw zonder verdere betaling
van bijdragen door de onderneming aan het pensioenfonds wordt voortgezet, wordt de TV
gelijkgesteld aan de contante waarde van de in totaal bereikbare aanspraken.



Uitbetalingswijze
Voor de berekening van de TV wordt ervan uitgegaan dat de pensioenen op continue wijze
worden uitbetaald.



Toetredingen en uittredingen
Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige toetredingen en uittredingen.



Leeftijd
De leeftijd per de berekeningsdatum wordt vastgesteld op maanden nauwkeurig (fictieve
geboortedatum is gelijk aan 1ste van de maand van de werkelijke geboortedatum).



Rendementsgarantie Pensioenregeling 2003
Voor de reglementaire rendementsgarantie op de zogenaamde PlusPensioenen wordt
voorzien door uit te gaan van een jaarlijkse stijging van de pensioenen met 2%.
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Bijlage 2
1.

Financieel crisisplan

Inleiding

Stichting Pensioenfonds Pensura (hierna: het fonds) dient op grond van artikel 145 lid 2
Pensioenwet in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van het fonds een financieel
crisisplan op te nemen. Het financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het
fonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt of zeer
snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het
fonds in gevaar komt.
Op grond van artikel 29b Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen moet het financieel
crisisplan de volgende elementen bevatten:
een beschrijving van één of meer financiële situaties waarin het fonds niet aan de vereisten
van het vereist eigen vermogen voldoet en gevaar loopt niet aan de vereisten van het
minimaal vereist eigen vermogen te gaan voldoen;
een beschrijving van één of meer risico’s die naar het oordeel van het fonds kunnen leiden
tot situaties die als financiële crisissituaties kunnen worden aangemerkt;
een beschrijving van de maatregelen die het fonds ter beschikking staan ter bestrijding van
de situaties als genoemd bij a en artikel 140, lid 1, waarbij wordt beschreven hoe het fonds
deze maatregelen verwacht in te zetten;
een indicatie van het financiële effect van de inzet van de ter beschikking staande
maatregelen:
de berekening van het niveau van de beleidsdekkingsgraad vanaf welke naar verwachting
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten nodig zijn om te voldoen aan de
vereisten ten aanzien van het vereist eigen vermogen;
- een beschrijving van de wijze waarop bij het inzetten van maatregelen op evenwichtige wijze
rekening wordt gehouden met de belangen van de belanghebbenden van het fonds, waarbij
wordt opgenomen hoe een vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten zal
worden verdeeld en of, en zo ja hoe, deze worden gespreid.
In het hiernavolgende hoofdstukken komen bovenstaande elementen aan de orde zoals die zijn
uitgewerkt door het bestuur van het fonds. Dit betreft ook de wijze waarop met
belanghebbenden wordt gecommuniceerd over het financieel crisisplan, het
besluitvormingsproces bij de uitvoering van het financiële crisisplan en het actualiseren van het
financieel crisisplan.
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2.

Doel en kader van het financieel crisisplan

Wanner het fonds voorziet of redelijkerwijs kan voorzien dat het in een situatie van een tekort
raakt of zal raken, dan meldt het fonds dit onverwijld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het
fonds zal dan een herstelplan indienen bij DNB, waarin uitgewerkt wordt hoe het fonds binnen
10 jaar weer beschikt over een vereist eigen vermogen.
Het ingediende herstelplan gaat uit van bepaalde aannames. Deze aannames kunnen na
indiening door de werkelijkheid en beleidswijzigingen worden achterhaald, waarmee het
verwachte pad uit het herstelplan misschien niet meer gerealiseerd kan worden. Het is derhalve
belangrijk om het herstel continu te monitoren.
2.1.

Crisissituatie

Bij het fonds is in twee situaties sprake van een crisissituatie. Van een crisissituatie is sprake als
bij de jaarlijkse actualisatie van het herstelplan blijkt dat de verwachte beleidsdekkingsgraad aan
het einde van de nieuwe hersteltermijn van 10 jaar niet uitkomt boven de vereiste
beleidsdekkingsgraad en het gevaar loopt niet aan de vereisten van het vereist eigen vermogen
te gaan voldoen. Het bestuur neemt dan maatregelen om de beleidsdekkingsgraad binnen de
termijn van 10 jaar op het vereiste niveau te brengen. Dit zijn dus maatregelen die naast het
huidige beleidskader nodig zijn vanwege onvoldoende herstel en/of een tekort dat langer
aanhoudt.
Daarnaast is sprake van een crisissituatie als het fonds vijf achtereenvolgende jaren niet beschikt
over de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad. Ook dan treedt het crisisplan in werking. Het
bestuur neemt dan binnen zes maanden maatregelen waardoor de feitelijke dekkingsgraad
direct weer op of boven de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt.
Met het financieel crisisplan is het fonds al voorbereid op een crisissituatie. Het bestuur heeft
dan vooraf al nagedacht over hoe te handelen als een dergelijke situatie zich voordoet. Dit zorgt
ervoor dat het bestuur niet tijdens een situatie van tekort nog moet onderhandelen over te
nemen maatregelen.
Structurele bewegingen zoals langer leven en daling van de rente maken geen onderdeel uit van
het crisisbeleid. Evenmin is een snelle daling van de beleidsdekkingsgraad die niet leidt tot een
tekortsituatie bij het fonds onderdeel van het beleid. Tot slot zijn er situaties die geen directe
financiële gevolgen hebben, maar het fonds evenwel kunnen treffen. Voorbeelden hiervan zijn
een bestuurscrisis, een operationele crisis of het wegvallen van de sponsor. Ook deze situaties
maken geen onderdeel uit van het beleid.
Het plan beperkt zich dus tot de vraag wat het bestuur gaat doen als de herstelkracht van het
huidige beleidskader niet voldoende is.
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2.2
Kritische dekkingsgraad
Indien het fonds in een situatie van dekkingstekort verkeert en onder het haalbare herstelpad
geraakt en zich derhalve in een crisissituatie bevindt, dan zijn maatregelen nodig om binnen de
gestelde termijn te kunnen herstellen. Hierbij gaat het fonds uit van de vanaf 2018 maximaal
gestelde hersteltermijn van 10 jaar.
Het haalbare pad wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende economische
omstandigheden en het dan geldende beleid van het fonds. Tevens wordt het haalbare pad bij
beleidswijzigingen opnieuw vastgesteld.
Uitgaande van de gehanteerde termijn voor herstel van 10 jaar, heeft het bestuur het kritische
niveau van de dekkingsgraad op basis van het herstelplan van 2021 vastgesteld op
(afgerond) 76,5%. Zakt de dekkingsgraad onder dit kritische niveau dan verwacht het
bestuur dat een herstel binnen tien jaar tot aan het vereist eigen vermogen niet mogelijk zal
zijn zonder maatregelen die in dit financieel crisisplan worden beschreven. Daarom treedt
het financieel crisisplan in werking indien de actuele dekkingsgraad onder de 76,5% zakt
(dekkingsgraad risico fonds).
Bij de vaststelling van de kritische grenzen is geen rekening gehouden met de situatie waar het
fonds ex‐post 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt. In de dekkingsgraad is wel
rekening gehouden met de met de werkgever afgesproken herstelpremie, maar niet met een
eventuele aanvullende storting van de werkgever indien de dekkingsgraad niet tijdig herstelt.
2.3 Richtlijn
Het in dit financieel crisisplan opgenomen beleid is een richtlijn. Het bestuur heeft de ruimte om
van dit beleid af te wijken. Concrete maatregelen zal het bestuur altijd afstemmen op de situatie
van dat moment.
3.

Maatregelen

Hieronder zijn de maatregelen weergegeven die het bestuur effectief kan inzetten om de
beleidsdekkingsgraad te verhogen of om te voorkomen dat een beleidsdekkingsgraad verder
wegzakt richting een kritische grens. Van onvoldoende herstel is sprake als de
beleidsdekkingsgraad, in een situatie van een tekort, onder het haalbare pad geraakt. Hiervan is
ook sprake als het fonds vijf achtereenvolgende jaren niet beschikt over de minimaal vereiste
beleidsdekkingsgraad en binnen zes maanden (een) maatregel(en) moet nemen die ervoor
moet(en) zorgen dat de feitelijke dekkingsgraad direct op of boven het niveau van de minimaal
vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Maatregelen zijn dus niet nodig als het beoogde herstel
met het huidige beleidskader binnen het tijdspad van het herstelplan wordt gehaald. Voor zover
mogelijk wordt bij iedere maatregel ingegaan in welke mate de maatregel ingezet kan worden
en wat de herstelkracht is van de maatregel.
Aan de maatregelen heeft het bestuur een prioritering aangebracht. De hierna gehanteerde
volgorde van de maatregelen is in beginsel ook de volgorde van het inzetten van de
maatregelen. Het bestuur heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken.
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3.1. Maatregel 1: premieopslagverplichting werkgever (herstelpremie)
Het fonds stelt de door de werkgever af te dragen pensioenpremie op jaarbasis vast. Op deze
pensioenpremie kan, afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen van het pensioenfonds,
een opslag worden toegepast. In de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever is
overeengekomen dat:
- zolang het eigen vermogen minder bedraagt dan het minimaal vereiste eigen vermogen, de
werkgever op jaarbasis een aanvullende premie van €2.500.000,‐ (niveau 2011) betaalt;
- zolang het eigen vermogen tussen het minimaal vereiste eigen vermogen en het vereist
eigen vermogen ligt, het bedrag van €2.500.000,‐ (niveau 2011) lineair aflopend wordt
berekend;
- zolang het eigen vermogen groter is dan het vereist eigen vermogen, de werkgever geen
premieopslag is verschuldigd.
De berekende opslag zal op grond van de uitvoeringsovereenkomst jaarlijks worden geïndexeerd
aan de hand van de stijging van de CAO‐lonen bij de werkgever.
Deze maatregel wordt reeds toegepast en zal, mits aan de voorwaarden van de
uitvoeringsovereenkomst wordt voldaan, ook in de toekomst worden toegepast.
3.2. Maatregel 2: beperkte of geen toeslagverlening
Teneinde de herstelkracht te vergroten, hanteert het fonds het volgende voorwaardelijke
toeslagbeleid: het fonds verleent alleen een toeslag indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan
de gewogen toeslagdrempel (per 31 december 2020 gelijk aan 108,95% en indien de
toeslagverlening toekomstbestendig is. De toeslag die het fonds verleend is een maximaal de
stijging van de consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen over het boekjaar. Er wordt niet
meer toeslag verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is.
In het toeslagbeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelnemers enerzijds en gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden anderzijds. Deze groepen worden derhalve evenredig
geraakt.
Deze maatregel wordt reeds door het bestuur ingezet en zal ook in de toekomst, indien de
financiële situatie van het fonds hier aanleiding toe geeft, worden toegepast.
3.3. Maatregel 3: aanpassen beleggingsbeleid
Het bestuur kan het beleggingsbeleid inzetten om de beleidsdekkingsgraad trachten te
verbeteren dan wel een verdere daling te voorkomen. In een herstelsituatie mag het fonds
echter geen wijzigingen in het beleggingsbeleid aanbrengen die het risicoprofiel van het fonds
vergroten. Wel kan het fonds het beleggingsrisico verlagen met als doel een verdere daling van
de financiële positie te voorkomen. Het bestuur ziet het beleggingsbeleid daarom als een
mogelijke maatregel in een crisissituatie
3.4. Maatregel 4: bijstorting werkgever
In de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever is een bijstortingsverplichting
van de werkgever opgenomen. Deze bijstortingsverplichting houdt in dat indien het fonds de
opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten op grond van de Pensioenwet dient te verlagen
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(korten), de werkgever een eenmalige bijdrage zal storten zodat het vermogen van het fonds
wordt aangevuld tot het wettelijk benodigde niveau om een directe korting af te wenden.
Deze maatregel zal, indien noodzakelijk, conform de uitvoeringsovereenkomst worden
toegepast. Middels toepassing van deze maatregel wordt het korten van pensioenaanspraken en
pensioenrechten voorkomen.
4.

Maatregelen ongedaan maken

Het bestuur streeft ernaar de in hoofdstuk 3 genoemde maatregelen zo snel mogelijk ongedaan
te maken. Hierbij staan het bestuur de volgende middelen ter beschikking:
 Premiekorting of premieterugstorting aan werkgever.
 Inhaaltoeslagen.
 Wijziging beleggingsbeleid.
Premiekorting of premieterugstorting aan werkgever
Het verlenen van een premiekorting of premieterugstorting kan beschouwd worden als een
reparatie van de maatregelen 1 en 4.
Het fonds stelt de door de werkgever af te dragen pensioenpremie op jaarbasis vast. Op deze
pensioenpremie kan niet alleen een opslag worden toegepast, maar ook een korting. Afhankelijk
van de actuele financiële positie van het fonds kan het bestuur besluiten tot een korting op de
pensioenpremie of een terugstorting. Een eventuele korting of terugstorting wordt per kwartaal
berekend en in het volgende kwartaal ten uitvoer gebracht. Het fonds zal uitsluitend
premiekorting of terugstorting verlenen indien wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 129
van de Pensioenwet.
Een premiekorting of terugstorting kan alleen plaatsvinden indien het eigen vermogen groter is
dan het vereist eigen vermogen, de voorwaardelijke toeslagverlening over de voorgaande 10
jaar en voor de toekomst is verleend én eventuele kortingen over de afgelopen 10 jaar zijn
gecompenseerd. Terugstorting van premie zal plaatsvinden zodanig dat het eigen vermogen na
de terugstorting gelijk is aan hetgeen benodigd is voor toekomstige toeslagverlening.
Inhaaltoeslagen
Afhankelijk van de financiële positie van het fonds zal het bestuur besluiten tot het inhalen van
wegens toepassing van maatregel 2 opgelopen toeslagachterstanden. Een inhaaltoeslag kan
alleen worden verleend indien het eigen vermogen groter is dan hetgeen benodigd is voor het
toekomstbestendig verlenen van een volledige toeslag. Per jaar wordt maximaal 1/5e van het
overschot als inhaalindexatie toegekend.
De premiekorting, premieterugstorting en het verlenen van inhaaltoeslagen zijn in de
uitvoeringsovereenkomst met de werkgever vastgelegd.
Wijziging beleggingsbeleid
Het bestuur is bevoegd het beleggingsbeleid (opnieuw) aan te passen, ook als het
beleggingsbeleid als herstelmaatregel is ingezet. Indien het fonds in een tekortsituatie verkeert,
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dan mag het risicoprofiel in beginsel niet worden vergroot. Dit wordt getoetst op basis van het
risicoprofiel van het fonds dat gold op het moment dat het fonds in een tekortsituatie geraakte.
Als het beleggingsrisico gedurende de crisissituatie wordt verlaagd, dan mag het fonds het risico
in een later stadium terug vergroten, mits de grenzen niet worden overschreden van het
risicoprofiel dat er was op het moment van het ontstaan van de tekortsituatie.
5.

Toetsing maatregelen aan evenwichtige belangenafweging

Het bestuur dient bij het bepalen van het beleid op evenwichtige wijze rekening te houden met
de belangen van alle bij het fonds betrokken groepen. Dit geldt ook voor het financieel crisisplan.
Het uitgangspunt bij evenwichtige belangenbehartiging is dat bepaalde belanghebbenden niet
onevenredig hard geraakt worden door de maatregelen. Tevens wordt daarbij rekening
gehouden met proportionaliteit: de verhouding tussen het effect van de maatregel op de positie
van het fonds enerzijds en anderzijds de impact op de groep belanghebbenden.
Het bestuur heeft bij het opstellen van het financieel crisisplan rekening gehouden met
bovenstaande aspecten. In het hiernavolgende wordt hier nader op ingegaan.
Voor het antwoord op de vraag of er evenwicht is tussen de impact van de maatregelen en de
herstelkracht is eerst van belang vast te stellen welke maatregelen effectief ingezet kunnen
worden. Het bestuur heeft bepaald dat de volgende drie maatregelen effectief kunnen worden
ingezet:
1.
Premieopslagverplichting werkgever.
2.
Beperkte of geen toeslagverlening.
3.
Aanpassen van het beleggingsbeleid.
4.
Bijstortverplichting werkgever.
De premieopslagverplichting en de bijstortverplichting zijn door het fonds en de werkgever
overeengekomen en vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De populatie van het fonds
(deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) wordt door deze maatregelen niet
geraakt. Wel leiden deze maatregelen tot een (significante) verbetering van de financiële situatie
van het fonds aangezien het fonds hierdoor de binnen de wettelijke termijnen uit een
tekortsituatie herstelt.
De maatregel inzake een beperkte of geen toeslagverlening wordt in gelijke mate toegepast op
de pensioenaanspraken van deelnemers enerzijds en op de pensioenaanspraken en
pensioenrechten van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden anderzijds.
Een wijziging van het beleggingsbeleid (maatregel 3) heeft betrekking op het volledige vermogen
voor risico van het fonds, waardoor er op voorhand geen sprake is van een verschil in effect van
deze maatregel op de diverse groepen binnen de fondspopulatie. Het is afhankelijk van de
actuele omstandigheden in een crisissituatie op welke wijze het bestuur het beleggingsbeleid als
herstelmaatregel (kan) inzet(ten). Bij de overweging van het beleggingsbeleid zal alsdan expliciet
worden beoordeeld welke effecten de voorgenomen beleidswijziging op de diverse
belanghebbenden heeft.
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Gelet op het pakket aan maatregelen kan de conclusie worden getrokken dat het beleid bij een
tekort voldoende evenwichtig is.
6.

Communicatie over genomen maatregelen

In dit hoofdstuk staat de communicatie van het financieel crisisplan centraal. De in het
communicatieplan vastgelegde uitgangspunten zoals duidelijke, tijdige, evenwichtige en correcte
communicatie vormen ook de basis voor de communicatie omtrent het beleid bij een tekort.
6.1.
Doelgroepen
De primaire doelgroepen zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers en de
pensioengerechtigden. De communicatie richt zich op deze drie doelgroepen. Hierna te noemen
‘de belanghebbenden’.
6.2. Doelstellingen
De belanghebbenden tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct informeren over de crisissituatie,
de maatregelen, het waarom van de maatregelen en de gevolgen ervan voor de
belanghebbenden.
Tijdig informeren
Op het moment dat het fonds constateert dat het zich in een crisissituatie bevindt, dan worden
de belanghebbenden proactief over de crisissituatie en het proces geïnformeerd. Zodra de
besluitvorming over de te nemen maatregelen heeft plaatsgevonden, informeert het fonds de
belanghebbenden. Het fonds bereidt proactief de communicatie voor om de communicatie tijdig
te kunnen realiseren.
Als de situatie bij het fonds zodanig is, dat maatregelen ongedaan gemaakt kunnen worden,
informeert het fonds de belanghebbenden hierover.
Nadat maatregelen zijn genomen en hierover gecommuniceerd is, blijft het fonds de
belanghebbenden regelmatig informeren over de ontwikkeling van de financiële situatie van het
fonds. Dit gebeurt periodiek middels de website van het fonds.
6.3. Centrale boodschap
Op het moment dat het bestuur besluit tot het inzetten van herstelmaatregelen, wordt hierover
gecommuniceerd. De centrale boodschap is dat de financiële situatie van het fonds niet herstelt
zoals verwacht en dat het bestuur heeft besloten om herstelmaatregelen in te zetten. Bij de
communicatie over het inzetten van de maatregelen 1 en 4 zal worden verwezen naar de
afspraken die met de werkgever zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.
In de communicatie over het inzetten van maatregel 2 zal worden uitgelegd dat toeslagverlening
niet mogelijk is vanwege de financiële situatie van het fonds. Indien maatregel 3 wordt ingezet,
zal worden gecommuniceerd over de wijze waarop en de reden waarom dit gebeurt.
6.4. Communicatiemiddelen
Het fonds beschikt over een set aan communicatiemiddelen.
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Huidige middelen:
‐ Helpdesk
‐ Website
‐ E‐mailservice
‐ Brief
‐ Pensioenoverzicht (UPO)
Het medium en de boodschap moeten in evenwicht zijn.
6.5. Communicatie en inzet middelen
Bij onvoldoende herstel zijn diverse scenario’s / combinaties van maatregelen mogelijk. De
maatregelen 1 en 4 hebben betrekking op de werkgever. De deelnemers, gewezen deelnemers
en pensioengerechtigden worden door deze maatregel niet geraakt, Zij worden over het inzetten
van de maatregel wel geïnformeerd. Dit gebeurt middels de website van het fonds.
Maatregel 2 geldt voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het
fonds communiceert over het inzetten van deze maatregel per brief, e‐mailservice en via de
website. De brief wordt naar de deelnemers en pensioengerechtigden gestuurd. De e‐
mailservice naar de deelnemers en de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van wie
het e‐mailadres is ontvangen. De website is voor alle belanghebbenden toegankelijk.
Maatregel 3 is relevant voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
Communicatie over de wijze waarop het beleggingsbeleid als herstelmaatregel wordt ingezet
vindt plaats middels de website van het fonds.
6.6. Planmatige aanpak
De Commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie inzake de in dit
crisisplan opgenomen herstelmaatregelen. De Commissie Communicatie bestaat uit ten minste
twee bestuurders en wordt begeleid door een communicatieadviseur en een
bestuursadviseur/ondersteuner. De commissie start met het tegen het licht houden van deze
communicatie uitgangspunten in relatie tot de actuele situatie. Want dat kan vragen om
aanpassingen en/of verdere detaillering. Ook maakt de commissie afspraken over het tijdspad
gekoppeld aan de communicatiefasen. De Commissie Communicatie houdt het bestuur op de
hoogte.
6.7. Toetsing en evaluatie
Het fonds hecht aan duidelijke, tijdige, evenwichtige en correcte communicatie. De reacties op
de communicatie‐uitingen van het fonds worden secuur gevolgd en telkens getoetst op de
noodzaak tot (re)actie. Tussentijds wordt het geheel aan communicatie geëvalueerd in
samenhang met de vragen van deelnemers en andere beschikbare gegevens. Dit kan leiden tot
tussentijdse aanpassingen in de communicatie. Achteraf wordt de totale communicatie
geëvalueerd.
7.

Besluitvormingsproces
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In het bestuur hebben vertegenwoordigers van de werkgevers, de deelnemers en de
pensioengerechtigden zitting. Op grond van de statuten worden besluiten van het bestuur bij
gewone meerderheid van stemmen genomen. Iedere bestuurder heeft één stem. Als niet alle
bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan brengen de
aanwezige/vertegenwoordigde werkgeversvertegenwoordigers ter vergadering gezamenlijk
evenveel stemmen uit als de aanwezige/vertegenwoordigde werknemersvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen, en andersom. In haar besluitvorming
richt het bestuur zich op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen
deelnemers pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgt het bestuur ervoor dat
deze zich op evenwichtige wijze door het bestuur vertegenwoordigd kunnen voelen. Dit
besluitvormingsproces geldt ook voor een besluit tot vaststelling, wijziging of toepassing van
onderhavig crisisplan.
De lijnen in het bestuur zijn kort en bestuurders kunnen elkaar snel bereiken om te overleggen
over een crisissituatie. Besluiten over het toepassen van dit crisisplan kunnen derhalve snel
worden genomen. Indien nodig wordt door het bestuur advies ingewonnen bij externe
adviseurs.
8.

Jaarlijkse toetsing actualiteit crisisplan bij tekort

Het bestuur toetst eenmaal per jaar of het crisisplan nog voldoende actueel is. Daarnaast kan
het bestuur het plan gedurende het jaar aanpassen.
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Bijlage 3

Noodprocedure / calamiteitenregeling
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NOODPROCEDURE / CALAMITEITENREGELING

Inleiding
De Code Pensioenfondsen (norm 4) schrijft voor dat pensioenfondsen een noodprocedure voor
spoedeisende situaties formuleren. De noodprocedure dient volgens de Code te gaan over de
besluitvorming, zowel wat betreft organisatie als bevoegdheden. Het bestuur van Pensura wenst
deze norm na te leven en geeft hier invulling aan door middel van de voorliggende
noodprocedure/calamiteitenregeling.
Spoedeisende situaties: behandeling door dagelijks bestuur
Spoedeisende situaties zijn situaties waarbij uiterlijk binnen 48 uur een besluit en/of actie dient te
zijn genomen om schade voor het fonds te beperken dan wel voorkomen.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en de secretaris, is primair verantwoordelijk voor
de behandeling van spoedeisende situaties. Hierbij geldt de volgende procedure:
 Het dagelijks bestuur bepaalt of een situatie als spoedeisend dient te worden aangemerkt.
 De leden van het dagelijks bestuur nemen in onderling overleg besluiten om tot afhandeling
van de spoedeisende situatie te komen en monitoren de afhandeling.
 Direct na afhandeling van de spoedeisende situatie informeert het dagelijks bestuur de overige
bestuurders over de ontstane situatie, de reden(en) waarom deze als spoedeisend is
aangemerkt en de motivatie voor de wijze waarop de situatie is afgehandeld. Dit geschiedt bij
voorkeur per e-mail.
 Voorgaande wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken, zodat de
besluitvorming formeel wordt gedocumenteerd en de handelswijze kan worden geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld.
Noodsituaties
Onderstaand is een opsomming opgenomen van mogelijke zwaarwegende spoedeisende situaties
(noodsituaties). Afhankelijk van de situatie is een (aanvullende) besluitvormingscyclus
geformuleerd. Bij niet genoemde noodsituaties geldt de hierboven geformuleerde procedure voor
spoedeisende situaties onverkort. Ook hier geldt dat de afhandeling van een noodsituatie in de
eerstvolgende bestuursvergadering wordt besproken, zodat de besluitvorming kan worden
gedocumenteerd en de handelswijze kan worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Financiële crisis
Naar aanleiding van eigen waarnemingen met betrekking tot de ontwikkelingen op de financiële
markten of op grond van signalen van andere bestuurders, externe adviseurs of de
vermogensbeheerder zoekt het dagelijks bestuur contact met de beleggingscommissie. Bij
voorkeur wordt de gehele beleggingscommissie bij deze situatie betrokken. Als dat niet mogelijk
blijkt of de situatie anders vereist, neemt het dagelijks bestuur contact op met de voorzitter van de
beleggingscommissie. Indien ook dit onmogelijk blijkt, kan het dagelijks bestuur zelfstandig
handelen. De situatie voor het pensioenfonds wordt beoordeeld en er wordt bekeken of en zo ja
welke besluiten door het dagelijks bestuur, al dan niet in overleg met de leden dan wel voorzitter
van de beleggingscommissie, dienen te worden genomen. Indien de tijd het toelaat worden ook de
overige bestuurders in de besluitvorming betrokken. Een en ander geschiedt bij voorkeur door
communicatie via e-mail, zodat een en ander gedocumenteerd wordt. Het dagelijks bestuur draagt
zorg voor de communicatie.
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Liquiditeitsproblemen
Liquiditeitsproblemen worden hier gezien als het ontoereikend zijn van de liquide middelen om de
uitbetaling van de pensioenen te kunnen verrichten. Een van de oorzaken voor een dergelijk
liquiditeitsprobleem zou kunnen zijn gelegen in een ontoereikende liquiditeit (verhandelbaarheid)
van de beleggingen van het pensioenfonds. In dat geval wordt naar de hiervoor beschreven
werkwijze bij een financiële crisis verwezen.
In een situatie waarbij er onvoldoende liquide middelen zijn om de pensioenen uit te betalen, zal
het dagelijks bestuur het eerste aanspreekpunt zijn dat in samenspraak met de
pensioenuitvoeringsorganisatie naar oplossingen zoekt om een dergelijke situatie op te lossen. Het
dagelijks bestuur zoekt tevens zo spoedig mogelijk contact met de bestuurder die namens de
pensioengerechtigden in het bestuur zit en betrekt deze bij de besluitvorming rondom deze
situatie, mits dit een tijdige besluitvorming niet frustreert.
Als de liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben dat de pensioenuitkeringen meer dan 5 werkdagen
vertraagd raken, worden de pensioengerechtigden via de website van het pensioenfonds hierover
geïnformeerd.
Indien de tijd het toelaat worden de overige bestuurders in de besluitvorming betrokken. Een en
ander geschiedt bij voorkeur door communicatie via e-mail, zodat een en ander gedocumenteerd
wordt. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de communicatie.

Plotseling overlijden van meerdere bestuurders
Bij het plotseling wegvallen van meerdere bestuurders, zullen de overige bestuurders zich op zo
kort mogelijke termijn door middel van een (telefonische) vergadering beraden over de ontstane
situatie. Voor zover mogelijk ligt het initiatief voor een dergelijke vergadering bij de leden van het
dagelijks bestuur. In de betreffende vergadering zal worden bekeken in hoeverre het
besluitvormingsproces ontwricht is geraakt, welke bestuurlijke lacunes er zijn ontstaan en welke
acties in gang moeten worden gezet om het pensioenfonds bestuurbaar te houden. De
Nederlandsche Bank, als toezichthouder op het fonds, zal zo kort mogelijk na het ontstaan van deze
situatie worden geïnformeerd en in kennis worden gesteld van de bevindingen en besluiten uit de
genoemde vergadering. In de statuten zijn maatregelen opgenomen om te voorzien in situaties
waarbij sprake is van belet en ontstentenis van een of meerdere bestuurders (artikel 8.15, 13.6, 13.7
en 13.10) waarbij in de situatie waarbij niet ten minste twee bestuurders beschikbaar blijven, het
verantwoordingsorgaan de bevoegdheid krijgt om voor de duur van het belet en ontstentenis een
of meer personen aan te wijzen zodat er minmaal twee personen zijn om de bestuurstaken waar te
nemen (artikel 8.16)

(Natuur)ramp
Indien zich een (natuur)ramp voordoet, waarbij het vermoeden bestaat dat daar ook deelnemers
van het pensioenfonds slachtoffer van zijn geworden, zal het dagelijks bestuur contact opnemen
met de pensioenuitvoeringsorganisatie en in gezamenlijk overleg bezien welke acties noodzakelijk
zijn. Het dagelijks bestuur zal de overige bestuurders informeren over de afspraken die gemaakt
zijn. In geval van besluiten die moeten worden genomen, worden de overige bestuurders daarbij
betrokken mits dit de afhandeling van de situatie niet in ongewenste mate vertraagt. Als de situatie
geen vertraging duldt en het dagelijks bestuur besluiten moet nemen zonder dat overleg met de
overige bestuurders mogelijk is, worden de overige bestuurders direct na de afhandeling van de
situatie door het dagelijks bestuur geïnformeerd over de (afhandeling van de) ontstane situatie. Dit
geschiedt bij voorkeur per e-mail, waarna de andere bestuurders per e-mail of telefonisch om
nadere informatie kunnen vragen.
Procedure bij afwezigheid voorzitter/secretaris
Indien er sprake is van een spoedeisende situatie of noodsituatie en de voorzitter en/of secretaris
niet beschikbaar is, dan zal hij/zij voor de behandeling van de situatie worden vervangen door de
vice-voorzitter respectievelijk vice-secretaris. Indien één lid van het dagelijks bestuur niet
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beschikbaar is, dan zal het wel beschikbare lid contact opnemen met de vervanger van het niet
beschikbare lid.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 mei 2021.

…………………………………………
H.J.J. Debrauwer
voorzitter

…………………………………………
D.H.M. Geerlings
secretaris
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Verklaring inzake Beleggingsbeginselen
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Verklaring inzake beleggingsbeginselen

1

Introductie

1.1. Inleiding
Dit document (“de Verklaring”) beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van de
Stichting Pensioenfonds “Pensura” (het fonds). De uitgangspunten worden door het bestuur
vastgesteld. Als bijlage bij de ABTN moeten de pensioenfondsen een ‘Verklaring inzake de
beleggingsbeginselen’ opstellen en actueel houden. Dit document wordt aan deelnemers en andere
belanghebbenden verstrekt als deze er om vragen. Tevens wordt dit document opgenomen in laag 3
van Pensioen 1‐2‐3.

1.2. Doelstelling beleggingsbeleid
De doelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast houden
van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling te bereiken, is
het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds op lange termijn en
met aanvaardbare risico’s, zo hoog mogelijk zijn.

1.3. Bijwerking van de Verklaring
De Verklaring moet om de drie jaar worden herzien. Daarnaast moet het document worden herzien
als er tussentijds belangrijke wijzigingen van het beleggingsbeleid optreden.

2.

Organisatie

2.1 Het pensioenfonds
Het pensioenfonds kent de volgende doelstellingen:
‐ correcte en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling
‐ het hebben van adequate afspraken met de werkgever
‐ goed en solide beheer van het vermogen
‐ Adequaat risicobeheer
‐ een goed en betrouwbaar imago
‐ goed pensioenfondsbestuur
‐ Een visie op de toekomst van het fonds
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Het pensioenfonds heeft als kerntaken het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen enerzijds
Diversey Europe Operations B.V., Diversey B.V., Diversey Netherlands Productions B.V. en Diamond
(BC) Netherlands Holding B.V. (hierna gezamenlijk te noemen “de onderneming”) en anderzijds haar
medewerkers, en in het kader daarvan het uitkeren of doen uitkeren van pensioen‐ of andere
uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraak‐ en pensioengerechtigden, alsmede de
eventueel daarop toegekende toelagen en andere uitkeringen.
2.2 Het bestuur en beleggingscommissie
Bestuur
Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit ten minste zes en maximaal tien leden.
De helft van het aantal zetels wordt bezet door werkgeversvertegenwoordigers. De andere helft van
de zetels wordt bezet door werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden tezamen, waarbij de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal
25% van het totaal aantal bestuurszetels bezetten.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten, inclusief het beleggingsbeleid van het
pensioenfonds. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggen van de beschikbare middelen in
overeenstemming met de beleggingsbeginselen. Het bestuur legt verantwoording af over het
beleggingsbeleid en de gevolgen die dit heeft voor de belanghebbenden. Het bestuur ziet erop toe
dat het vermogen solide, op basis van de prudent person gedachte, wordt belegd.
Beleggingscommissie
Het bestuur van het pensioenfonds laat zich op het strategische beleggingsbeleid en het jaarlijkse
beleggingsplan adviseren door een beleggingscommissie. In de beleggingscommissie hebben vier
bestuursleden zitting. De beleggingscommissie komt ten minste 6 keer per jaar bijeen. De
beleggingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur. Binnen het mandaat van het bestuur
draagt de beleggingscommissie zorg voor de uitvoering van het beleggingsbeleid, selecteert de
vermogensbeheerders en adviseert het bestuur over aanstelling c.q. ontslag van de beheerders. De
beleggingscommissie bewaakt ook de correcte uitvoering van het beleid door de
vermogensbeheerders.
2.3 Deskundigheid
Stichting Pensioenfonds Pensura zorgt dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de
professionele deskundige ondersteuning die vereist is voor:
 Een optimaal beleggingsresultaat;
 Een correct beheer van de beleggingen;
 Een goede beheersing van de aan de beleggingen verbonden risico’s.
Het fonds laat zich hierbij mede leiden door de Guidance Normenkader Beleggingskennis van de
Nederlandsche Bank van december 2016
2.4 Scheiding van belangen
Stichting Pensioenfonds Pensura zorgt ervoor dat bij het bestuur geen sprake is van
belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. De bestuursleden zijn gebonden aan de door het
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pensioenfonds opgestelde gedragscode. Deze gedragscode voldoet aan de eisen die DNB en AFM
hieraan stellen. Een compliance officer ziet toe op de naleving en rapporteert hierover aan het
bestuur
3.

Uitvoering

3.1 Algemene uitgangspunten beleggingsbeginselen
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid staat de ‘prudent person’ regel centraal en hanteren wij de
onderstaande investment‐ policybeliefs:


Het pensioenfonds belegt in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.



Het voorzichtigheidsbeginsel: er wordt zodanig belegd dat de kwaliteit, veiligheid en liquiditeit
van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.



Het pensioenfonds belegt alleen in beleggingscategorieën‐ en producten die transparant en
uitlegbaar zijn en waarvan de risico’s duidelijk zijn.



De gelden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden
zoveel mogelijk belegd op een wijze die strookt met de aard en duur van de verwachte
toekomstige pensioenuitkeringen. Dit betekent echter niet dat het bestuur streeft naar een
volledige matching van middelen en uitkeringen. Wel wordt naarmate de beleidsdekkingsgraad
oploopt het renterisico meer afgedekt en de returnportefeuille procentueel ten opzichte van de
totale portefeuille verlaagd.



Actief beleggen loont in inefficiënte markten en wordt ook toegepast in markten die niet met
passief beheer zijn te benaderen.



Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat binnen de marges van het strategisch beleid tactisch
beleid, d.w.z. het verschuiven tussen asset categorieën en binnen asset categorieën
toegevoegde waarde levert.



Een verplichting tot herbalanceren ontstaat wanneer de bandbreedtes rond de strategische
norm worden overschreden. De beleggingscommissie monitort dit periodiek en zal volgens
vastgestelde richtlijnen herbalanceren.



Het pensioenfonds belegt alleen in derivaten voor zover dit past binnen het beleggingsbeleid en
voor zover de risicokarakteristieken van de betreffende derivaten voldoende bekend zijn. Het
betreft hier de inzet van derivaten voor risicobeheersing en (tijdelijk) voor het soepel laten
verlopen (zonder extra kosten) van een herallocatie. Het pensioenfonds zal het derivatenbeleid
van de vermogensbeheerders en van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd toetsen en
beoordelen of dit passend is.



Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen richt het pensioenfonds zich bij het
formuleren van haar beleggingsstrategie primair op de lange termijn. De beleggingsstrategie kan
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worden beïnvloed door korte termijn beperkingen en ‐overwegingen (regelgeving, liquiditeit,
etc.).


Hoewel sommige beleggingen en/of strategieën in potentie interessant kunnen zijn, kunnen
praktische beperkingen (omvang en toekomst pensioenfonds, middelen, transactiekosten,
andere kosten, etc.) een argument vormen om hierin niet te investeren. Het liquiditeitsrisico
speelt hierin een niet onbelangrijke rol.



Diversificatie is belangrijk. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën, regio’s,
landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen rendement en risico bepaald.



Risico’s dienen altijd bewust genomen te worden en gebaseerd te zijn op de verwachting dat
deze worden beloond. Dit vereist dat a) het te verwachten rendement realistisch is en
voldoende compensatie biedt voor het aanvullende risico, en/of b) het risico middels
diversificatie resulteert in een lager risico voor de totale portefeuille.



Als lange termijn belegger wordt het valutarisico niet afgedekt. Daarmee bespaart het fonds de
kosten van valuta‐afdekking en accepteert het risico van de korte termijn volatiliteit van
valuta’s.



Het bestuur is er zich van bewust dat risico’s door de tijd heen variëren, net als de verwachte
vergoedingen voor het nemen van bepaalde risico's. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat
noch de onmiddellijke noch de verder in de toekomst gelegen omgeving met zekerheid
vastgesteld kan worden.



De beleggingsstrategie moet dan ook flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan de
veranderende (markt)omstandigheden, de solvabiliteit van het pensioenfonds en veranderingen
in regelgeving, maar wel passend binnen de missie, visie en strategie van het pensioenfonds en
bestaande risk appetite en (lange termijn )risicohouding.



Herijking van de beleggingsmix is onder andere van belang omdat rendement/risicoprofielen
veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische cycli, marktsentimenten en
staartrisico’s een rol. Staartrisico’s zijn risico’s waarop de kans dat ze zich voordoen klein is maar
waarvan de gevolgen erg groot kunnen zijn.



Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal naast
het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zich inspannen om binnen de grenzen die het fonds
heeft als kleine marktpartij en gezien haar fiduciaire verantwoordelijkheid richting haar
deelnemers om toepassingen van ESG‐criteria en duurzaamheid in het beleggingsbeleid te
bevorderen. ESG‐risico’s dienen te worden meegewogen in beleggingsbeslissingen.



Beleggingen in de sponsor of haar dochterondernemingen zijn uitgesloten Met dien verstande
dat het mogelijk kan zijn dat de onderneming kan voorkomen in indices van markten waarin
passief wordt belegd.
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3.2 Strategische Beleggingsplan en Risicohouding
Het bestuur van het pensioenfonds stelt aan de hand van de ALM‐studie en de risicohouding (zie
onderstaand) het strategische beleggingsbeleid vast. Vaststelling van het strategische
beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van drie jaar plaats. Tevens worden
minimum en maximum allocaties vermeld, waarbinnen ruimte is voor tactische allocatie ( in
principe eenmaal per jaar bij vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan). De normverdeling is
afhankelijk van de dekkingsgraad. Ten einde het effect van renteschommelingen te verminderen
heeft het bestuur besloten om de rente immunisatie afhankelijk te maken van de dekkingsgraad.
Bij een stijgende beleidsdekkingsgraad zal het renterisico verder worden afgedekt en het nieuwe
niveau van rente‐afdekking zal worden “vastgeklikt” op minimaal het nieuwe niveau. Hiermee is
het renterisicobeleid op basis van dekkingsgraad vorm gegeven. Dezelfde niveaus als voor
verhoging van de rente‐afdekking worden tevens gehanteerd voor een verlaging van het
percentuele deel dat de returnportefeuille van de totale portefeuille uitmaakt.
Risicohouding op lange termijn:
Het pensioenfonds heeft een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de situatie per 1
januari 2015. De in het kader van deze toets door het bestuur vastgestelde ondergrenzen zijn 78%
voor het verwacht pensioenresultaat op basis van het vereist eigen vermogen en 77% voor het
verwacht pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie. Voor het pensioenresultaat
op basis van het slecht weerscenario is een maximale afwijking van 64% ten opzichte van het
verwachte pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie vastgesteld. Jaarlijks wordt
als follow up en ter toetsing op de aanvangshaalbaarheidstoets een nieuwe haalbaarheidstoets
uitgevoerd.
Risicohouding op korte termijn
Voor de korte termijn risicohouding wordt op de eerste plaats gekeken naar het strategische eigen
vermogen. Op basis van de strategische vermogensverdeling van het pensioenfonds bedraagt de
vereiste dekkingsgraad 125,4% (ultimo 2018)). De vastgelegde bandbreedtes rondom de strategische
vermogensverdeling leiden tot een korte termijn risicohouding. Dit houdt in dat het vereist eigen
vermogen zich mag bewegen binnen de volgende bandbreedtes: van 3%‐punt aan de onderkant tot
3,0%‐punt aan de bovenkant van het vereist eigen vermogen. Bij deze uitkomsten dient in
ogenschouw te worden genomen dat de uitkomsten van de calculatie van een vereist eigen
vermogen afhankelijk zijn van externe factoren, waaronder de rentestand op de berekeningsdatum.
De bandbreedte voor het vereist eigen vermogen is derhalve aan verandering onderhevig, zelfs
indien de strategische vermogensverdeling en de daarbij vastgestelde bandbreedtes ongewijzigd
blijven.
Bij de bepaling van de risicohouding speelt de bijstortingsverplichting van de werkgever indien het
fonds op basis van de Pensioenwet anders tot verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en
‐rechten zou moeten overgaan, mede een rol.
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De strategische beleggingsportefeuille per 1 januari 2019 ziet er als volgt uit:
Strategische norm 2019‐2021
Matchingportefeuille:

45%

Rentehedge

45%

Returnportefeuille:

55%

w.v. Aandelen Europa

20‐40%

Aandelen Amerika

30‐50%

Aandelen Azië ex Japan

2‐8%

Aandelen Japan

2‐8%

Aandelen Emerging markets

4‐12%

High Yield obligaties

2‐10%

Onroerend goed

2‐10%

3.3 Uitbesteding en rapportages
Het fonds heeft de beleggingen deels uitbesteed aan derden die daartoe door het fonds zijn
gecontracteerd. Uitbesteding betreft de matchingportefeuille en het operationele beheer van de
geselecteerde beleggingsfondsen in de returnportefeuille. Strategische en tactische
beleggingsbeslissingen ( het laatste op het niveau van asset‐ en regio‐allocatie)en uitvoering daarvan
geschiedt door het fonds.
De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders en commissionairs, vindt plaats aan de hand van
zowel de eisen die ter zake door DNB worden gesteld en als door het bestuur van het pensioenfonds
gehanteerde criteria die samenhangen met beschikbare deskundigheid, de cultuur van de eigen
organisatie, schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van derden en de beoordeling van hun
prestaties vinden plaats op basis van objectieve criteria. De verschillende beheerders rapporteren op
maandelijkse basis over hun beleggingen. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek
plaats met de vermogensbeheerders.
Gedurende de periode van uitbesteding draagt het pensioenfonds zorg voor de instandhouding en
naleving van afdoende controlemechanismen om uitbestedingrisico’s te beheersen.
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het pensioenfonds geen andere kosten dan die
redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd vermogen
en de doelstelling van het pensioenfonds.
De waardering en administratie van de beleggingen zijn ook uitbesteed, evenals de compliance‐
controle op de beleggingsrichtlijnen. Het fonds ontvangt op kwartaalbasis een risico rapportage
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inzake de beleggingen van een derde partij.

3.4 Beleggingen
In het beleggingsbeleid van het fonds staat een consistent uitgevoerd beleggingsproces centraal. Dit
omvat het raamwerk dat voorziet in de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van de
beleggingen. Het bestuur ziet er op toe dat niet wordt afgeweken van de afgesproken regels.
In de jaren waarin geen nieuw strategische beleggingsbeleid wordt geformuleerd zal er een jaarlijkse
evaluatie van het beleggingsbeleid plaatsvinden, vooruitlopend op het jaarlijkse beleggingsplan. Het
pensioenfonds beoordeelt elke belegging op grond van risico‐ en rendementsoverwegingen in relatie
tot de verplichtingenstructuur. In beginsel sluit het pensioenfonds geen afzonderlijke
beleggingscategorie, –instrument of –techniek uit. Een nieuwe beleggingscategorie kan alleen
worden geaccepteerd, indien dit wordt onderbouwd met een “investment case”‐studie.
. Liquide beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Illiquide beleggingen worden
gewaardeerd met algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen.
3.5 Grenzen aan beleggingen
Het pensioenfonds werkt niet mee aan een beleggingstransactie die verboden is, bijvoorbeeld op
grond van het internationaal recht. In dit kader heeft het pensioenfonds op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle concrete maatregelen getroffen ter naleving van
antiterrorismewetgeving, in het bijzonder de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet
vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer.
De vermogensbeheerders worden geselecteerd op zodanige wijze dat de beleggingsgrenzen die het
pensioenfonds zichzelf heeft opgelegd niet worden overschreden. De beleggingscommissie ziet
hierop toe.
3.6 Risicobeheersing
Voor de generieke sturing van de risico’s is de weging naar de beleggingscategorieën in de
beleggingsportefeuille van groot belang. De hieruit voortvloeiende beleggingsmix moet optimaal
afgestemd zijn op onze beleggingsdoelstellingen. Daarbij spelen verschillende overwegingen een rol,
zoals: welk rendement streven we na, welke risico’s kan het fonds verantwoord nemen en hoe lang
kunnen we ons geld beleggen voordat we het als pensioenen moeten uitbetalen? De
beleggingsdoelstellingen zijn weer een afgeleide van de verplichtingenstructuur, de
pensioenafspraken en de risicohouding van de deelnemers.
Om de risico’s van de beleggingen ( en uitbesteding) te beheersen wordt er gewerkt met
beleggingsrichtlijnen en is er ook een beloningsbeleid, dat moet voorkomen dat er zodanige prikkels
vanuit gaan die tot onverantwoorde beleggingsbeslissingen leiden.
Het pensioenfonds monitort daarnaast de relevante financiële risico’s
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Renterisico
Het pensioenfonds loopt renterisico doordat de waarde van de verplichtingen anders op
renteverandering reageert dan de waarde van de beleggingen. Het renterisico wordt beperkt door de
duration van de vastrentende waarden af te stemmen op de duration van de verplichtingen.
Daarnaast voert het pensioenfonds een dekkingsgraad afhankelijk renterisicobeleid
Marktrisico
Specifieke sturing op marktrisico’s vindt plaats door bewuste keuzes met betrekking tot het actief
versus passief beheer, door spreiding over meerder asset categorieën, regionale spreiding en dat
alles binnen het strategisch beleggingsbeleid geformuleerde bandbreedtes en een actieve
monitoring van de beleggingsportefeuille mede op basis van marktvisie. Ook hier wordt de mate
waarin risico wordt gelopen lager naarmate de beleidsdekkingsgraad stijgt.
Kredietrisico
Het pensioenfonds neemt bewust kredietrisico’s omdat er naar verwachting een risicopremie
tegenover staat. Voor kredietrisico’s wordt gewerkt met credit ratings.
Valutarisico
Het pensioenfonds loopt valutarisico doordat de verplichtingen in euro luiden terwijl de beleggingen
gespreid zijn over meerdere valuta. Het valutarisico wordt niet of nauwelijks afgedekt.
Leverage
Er wordt geen gebruik gemaakt van leverage op portefeuilleniveau, wel kan er sprake zijn van
beperkte leverage binnen de beleggingsfondsen (met name vastgoed)
Derivaten
Aan het gebruik van derivaten in de portefeuille is een aantal risico’s verbonden. Transacties in
derivaten vragen meestal onderpand, waardoor onderpandrisico en liquiditeitsrisico bestaat.
Daarnaast is veelal sprake vaak onderhandse contracten, die specifiek met een tegenpartij zijn
overeengekomen. Dit resulteert in tegenpartijrisico.
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Financiële sturingsmiddelen

Stichting Pensioenfonds Pensura heeft een aantal sturingsmiddelen voorhanden die worden ingezet
als de financiële positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geven. De financiële
sturingsmiddelen zijn:





Een verandering van het (strategische) beleggingsbeleid;
De hoogte van toe te kennen toeslagen;
Vermindering van de pensioenaanspraken;
Bijstortingsverplichting werkgever indien het fonds op basis van de Pensioenwet anders tot
verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en ‐rechten zou moeten overgaan;
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De werkgever betaalt een herstelpremie totdat het niveau van de strategische VEV ( Vereist
Eigen Vermogen) is bereikt.

5. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De doelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast houden
van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling te bereiken, is
het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds op lange termijn en
met aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn. Dit te meer omdat het pensioenfonds (bijna)
gesloten is er dus geen cash in‐flow is. Bij de beleggingen wordt rekening gehouden met ESG‐
factoren (compliant met relevante wet‐ en regelgeving zoals IORPII)Het pensioenfonds vermeldt in
zijn jaarverslag hoe in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu, klimaat,
mensenrechten en sociale verhoudingen.
Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal naast het
voldoen aan de wettelijke verplichtingen zich inspannen om binnen de grenzen die het fonds heeft
als kleine marktpartij en gezien haar fiduciaire plicht richting haar deelnemers, om ESG‐criteria en
duurzaamheid in het beleggingsbeleid en te bevorderen. (investment belief) Het fonds heeft daarbij
de volgende overwegingen en toelichting: – het pensioenfonds is klein van omvang en heeft
daardoor weinig impact op het ESG‐beleid van haar vermogensbeheerders. Maatwerk is niet
makkelijk en leidt vaak tot extra kosten. – het pensioenfonds is zich bewust van haar
maatschappelijke en fiduciaire verantwoordelijkheid en zal ook ontwikkelingen en proposities op
ESG‐terrein blijvend beoordelen, maar alleen tot beleggen overgaan wanneer de rendements‐/risico‐
karakteristieken voldoende overtuigend tot een verbetering leiden. – het pensioenfonds is er
vooralsnog niet van overtuigd dat er bij haar deelnemers een breed gedeelde en eenduidige visie is
over het ESG‐beleid, dat vertaald kan worden naar een voor het fonds te implementeren
beleggingsbeleid. – er zijn geen fondsspecifieke factoren bijvoorbeeld beleid sponsor of door sector
waarin sponsor werkzaam is waardoor het MVB‐beleid van het pensioenfonds zou kunnen worden
beïnvloed. – het pensioenfonds heeft wel een eerste prioritering aangebracht binnen de drie
domeinen (environmental, social en governance). Die luiden: Environment: klimaat en energie‐
efficiëntie Social: mensenrechten en arbeidsnormen Governance: omkoping/corruptie en
samenstelling bestuur
MVB‐beleid is geen statisch gebeuren en voortdurend in ontwikkeling met name in de buitenwereld.
Pensura heeft dan ook de volgende maatregelen genomen om haar beleid up to date te houden en
de (ESG‐)risico’s te beheersen: – te onderzoeken wat leeft bij de deelnemers inzake MVB. Het
pensioenfonds belegt in het belang van haar deelnemers. Kennis van hetgeen de deelnemers op dit
terrein belangrijk vinden is noodzakelijk en kan tot beleidsaanpassing leiden. – ESG‐beleid mee te
nemen bij de RFI’s en RFP’s in het selectieproces van uitbestedingspartners – jaarlijks een uitvraag te
doen inzake MVB/ESG‐beleid van uitbestedingspartners en afhankelijk van de rapportages acties te
ondernomen – minimaal eenmaal per drie jaar een grondige evaluatie van het MVB‐beleid van het
fonds of zoveel eerder als daartoe aanleiding is.“
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Aanvullende bepalingen

Pension fund governance gaat over zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording,
deskundigheid, openheid, medezeggenschap en communicatie. Het bestuur van Stichting
Pensioenfonds “Pensura” besteedt hier uitgebreid aandacht aan vanwege het besef dat de
samenleving en met name de deelnemers recht hebben op een goed beheer van de aan hen
toevertrouwde gelden en de daaraan te ontlenen aanspraken.
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1. Inleiding
In het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen is in artikel 13a vastgelegd dat elk
pensioenfonds voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vaststelt dat
aansluit op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding. In dit
document “Strategisch Beleggingsbeleid 2019‐2021” is deze vaststelling opgenomen. Het
document is een uitgebreide schriftelijke vastlegging van het beleggingskader, het meerjarig
beleggingsbeleid en de risicohouding ten behoeve van het beheer van het vermogen van
Stichting Pensioenfonds Pensura (hierna “het pensioenfonds”). Dit document is de basis voor
de wijze waarop de beleggingsportefeuille wordt ingericht en het beleggingsresultaat wordt
behaald. Dit document is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door het pensioenfonds.
In 2018 is een nieuwe ALM studie uitgevoerd. Deze ALM‐studie vormt mede de basis voor de
3‐jaarlijkse herevaluatie van het strategisch beleggingsbeleid In het voorliggende document
“Strategisch Beleggingsbeleid” is het beleggingsbeleid dan ook meer in de diepte en breder
uitgewerkt. Tevens is in deze de “Verklaring Beleggingsbeginselen” van belang. Dit document
zal zijn vertaalslag moeten vinden in een aanpassing van de ABTN.
Het Strategisch Beleggingsbeleid wordt elke drie jaar geëvalueerd, waarbij rekening wordt
gehouden met voortschrijdend inzicht, de wijzigingen in de beleggingsportefeuille, de
vooruitzichten van de beleggingsmarkten, en de situatie van het pensioenfonds. Om de
actualiteit van dit document te waarborgen, wordt dit document jaarlijks gecontroleerd en
worden indien nodig aanpassingen voorgesteld aan het pensioenfondsbestuur (“het
Bestuur”) zodra zich relevante wijzigingen voordoen in het beleggingsbeleid. De
voorgestelde wijzigingen dienen tussentijds schriftelijk te worden goedgekeurd door het
Bestuur en worden dan in de eerstvolgende actualisering meegenomen.
Er heeft een actualisering plaatsgevonden op 25 januari 2021. De wijzigingen waren het
gevolg van de jaarlijkse bespreking van het beleggingsbeleid op de jaarlijkse bestuursdag op
26 oktober 2020, waar de volgende belsuiten zijn genomen van invloed op het strategische
beleggingsplan:
1) Herbevestiging van de beleidsrichtlijnen inzake het hanteren van de
dekkingsgraadafhankelijke staffel;
2) Herinichting van het vastrentende gedeelte van de returnportefeuille;
3) Aanpassing van de herbalanceringsregels in de returnportefeuille;
4) Wijziging in de te volgen risico‐indicatoren.
Het Strategisch beleggingsbeleid borgt tevens dat voldaan wordt aan de “Prudent Person
Rule”, artikel 135 van de Pensioenwet. De belangrijkste uitgangspunten voor toepassing van
het prudent person beginsel die zijn vastgelegd in wet‐ en regelgeving, zijn in het kort:


De waarden worden belegd in het belang van aanspraak‐ en pensioengerechtigden.
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Er geldt een maximum voor beleggingen in de bijdragende onderneming.
De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag hoe in het beleggingsbeleid rekening wordt
gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
Het algemene beginsel dat bij het eerste uitgangspunt wordt benoemd wordt in het Besluit
ftk vertaald naar een aantal kwalitatieve en kwantitatieve normen, waarin het
pensioenfonds zich bij het beleggingsbeleid dient te houden.
‐ de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement van de beleggingsportefeuille worden
gewaarborgd: de portefeuille is (nagenoeg) volledig geïnvesteerd in liquide beleggingen. Er
wordt belegd via vermogensbeheer dan wel beleggingsfondsen bij partijen die een goede
financiële reputatie hebben. Er wordt belegd in niet‐complexe, transparante producten en
beleggingscategorieën. Monitoring en risico‐(rapportages) worden zodanig ingericht dat een
en ander ook bewaakt kan worden.
‐ het beleggingsbeleid sluit aan op de aard en de duur van de toekomstige
pensioenuitkeringen: minimaal eenmaal in de drie jaar wordt een ALM‐studie uitgevoerd die
moet leiden tot een beleggingsbeleid dat past bij de aard en de duur van de
pensioenverplichtingen rekening houdend met risicohouding en ambities van het fonds en
zijn deelnemers.
‐ beleggingen worden gediversifieerd: De beleggingsportefeuille is zodanig ingericht dat er
een ruime mate van spreiding is over de verschillende beleggingscategorieën, binnen de
categorieën over verschillende markten en/of segmenten. Op het niveau van individuele
beleggingen worden verder gespreid belegd.
‐ het strategisch beleggingsplan bevat een beschrijving van de beleggingsdoelstelling, de
samenstelling van de beoogde portefeuille en de mate waarin van deze portefeuille kan
worden afgeweken: Zie hoofdstuk 3 van dit Strategisch Beleggingsbeleid.
‐ het jaarlijkse beleggingsplan is een vertaling van het strategisch beleggingsbeleid voor de
korte termijn. Het beleggingsplan bevat concrete en gedetailleerde richtniveaus en
bandbreedtes per beleggingscategorie: het jaarlijkse beleggingsplan is een verdere
uitwerking voor de korte termijn ( 12 maanden) van het Strategisch Beleggingsbeleid waarbij
rekening wordt gehouden met de economisch‐financiële vooruitzichten voor het komende
beleggingsjaar, waarbij veelal nauwere bandbreedtes zullen worden gehanteerd dan in het
Strategische Beleggingsbeleid omdat dit meer het tactische beleid betreft en een strakker
risicokader behoeft.
M.b.t. de overige uitgangspunten kan worden gesteld dat:
‐
‐

Er, voor zover aan de orde, niet actief wordt belegd in de onderneming van de
sponsor
Alle beleggingen in principe dagelijks worden gewaardeerd op marktwaarde.
Uitzondering zijn de beleggingen binnen de vastgoedfondsen, maar daar worden het
onderliggende vastgoed op reguliere basis getaxeerd.
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‐
‐

Het fonds een beloningsbeleid heeft geformuleerd dat mede wordt gehanteerd bij de
selectie van de vermogensbeheerders
Bij de beleggingen wordt rekening gehouden met ESG‐factoren (compliant met
relevante wet‐en regelgeving zoals IORPII) In het jaarverslag wordt gerapporteerd
over het ESG‐beleid.
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2. Vaststelling strategisch beleggingsbeleid
Om tot de gewenste samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille te komen is de
volgende input van belang:
1. Investment beliefs/policy beliefs: het pensioenfonds kent een aantal
beleggingsovertuigingen (investment beliefs), die het bestuur heeft vastgelegd en
uitgangspunt zijn bij haar beleggingsbeslissingen. Ze worden zoveel als mogelijk
toegepast. Het bestuur erkent namelijk ook dat sommige beleggingsovertuigingen op
momenten met elkaar kunnen conflicteren. Het goed documenteren van de
afwijkingen en nog meer die van de achterliggende overwegingen is dan van belang.
Naast de “investment beliefs” hanteert het pensioenfonds ook nog een aantal policy
beliefs
2. De risicohouding: de risicohouding van het pensioenfonds is eveneens van belang
voor de invulling van het strategische beleggingsbeleid van het fonds. De beleggingen
moeten passen bij de risicohouding en ambities van het pensioenfonds.
3. ALM‐studie: het pensioenfonds laat periodiek (minimaal eenmaal per 3 jaar) een
ALM‐studie uitvoeren. De uitkomsten daarvan vormen een zeer belangrijk onderdeel
van de bouwstenen waarop de strategische beleggingsportefeuille is gebaseerd. De
laatste ALM‐studie is in 2018 uitgevoerd. Een tussentijdse ALM‐studie kan worden
uitgevoerd bij een belangrijke wijziging van het risicoprofiel als gevolg van een
verandering van het strategische beleggingsbeleid. Bij een verhoging, zolang het
fonds nog in reservetekort is, zal dat sowieso gebeuren ten behoeve van de
onderbouwing richting DNB van een eenmalige verhoging. Bij verlaging wanneer die
significant (meer dan 3%‐punt) is dan wel eerder op basis van ingewonnen advies van
de adviserend actuaris.
4. Economisch wereldbeeld ( inclusief scenario’s). In de ALM‐studie worden al
economische uitgangspunten opgenomen, maar deze betreffen een periode van 15
jaar. Het strategische beleggingsbeleid ziet toe op een kortere periode (3 jaar). Dit
vereist input van een financieel‐economische visie voor de komende drie jaar om het
beleggingsbeleid goed vorm te kunnen geven.
Het beleggingsbeleid heeft betrekking op een belegd vermogen van ongeveer € 173
miljoen (per 30 september 2018).
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2a. Investment beliefs/policy beliefs
Het pensioenfonds hanteert de volgende beleggingsovertuigingen, die in mei 2016 nog eens
zijn heroverwogen:


Het pensioenfonds belegt in het belang van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden.



Het voorzichtigheidsbeginsel: er wordt zodanig belegd dat de kwaliteit, veiligheid en liquiditeit
van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.



Het pensioenfonds belegt alleen in beleggingscategorieën‐ en producten die transparant en
uitlegbaar zijn en waarvan de risico’s duidelijk zijn.



De middelen die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden
zoveel mogelijk belegd op een wijze die strookt met de aard en duur van de verwachte
toekomstige pensioenuitkeringen. Dit betekent echter niet dat het bestuur streeft naar een
volledige matching van middelen en uitkeringen. Wel wordt naarmate de dekkingsgraad oploopt
het renterisico meer afgedekt en de returnportefeuille percentueel verlaagd.



Actief beleggen loont in inefficiënte markten en wordt ook toegepast in markten die niet met
passief beheer zijn te benaderen.



Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat binnen de marges van het strategisch beleid tactisch
beleid, dwz het verschuiven tussen asset categorieën en binnen asset categorieën, toegevoegde
waarde levert.



Een verplichting tot herbalanceren ontstaat wanneer de bandbreedtes uit het
beleggingsjaarplan en de strategische norm worden overschreden. De beleggingscommissie
monitort dit periodiek en zal volgens vastgestelde richtlijnen herbalanceren. Het pensioenfonds
belegt alleen zelf in derivaten voor zover dit past binnen het beleggingsbeleid en voor zover de
risicokarakteristieken van de betreffende derivaten voldoende bekend zijn. Het betreft hier de
inzet van derivaten voor risicobeheersing en (tijdelijk) voor het soepel laten verlopen ( zonder
extra kosten) van een herallocatie. Het pensioenfonds zal het derivatenbeleid van de
vermogensbeheerders en van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd toetsen en
beoordelen of dit passend is.



Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen richt het pensioenfonds zich bij het
formuleren van haar beleggingsstrategie primair op de lange termijn. De beleggingsstrategie kan
worden beïnvloed door korte termijn beperkingen en ‐overwegingen (regelgeving, liquiditeit,
etc.).



Hoewel sommige beleggingen en/of strategieën in potentie interessant kunnen zijn, kunnen
praktische beperkingen (omvang en toekomstvisie pensioenfonds, middelen, transactiekosten,
andere kosten, etc.) een argument vormen om hierin niet te investeren. Het liquiditeitsrisico
speelt hierbij een niet onbelangrijke rol
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Diversificatie is belangrijk. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën, regio’s,
landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen rendement en risico bepaald.



Risico’s dienen altijd bewust genomen te worden en gebaseerd te zijn op de verwachting dat
deze worden beloond. Dit vereist dat a) het te verwachten rendement realistisch is en
voldoende compensatie biedt voor het aanvullende risico, en/of b) het risico middels
diversificatie resulteert in een lager risico voor de totale portefeuille.



Als lange termijn belegger wordt het valutarisico in principe niet afgedekt. Daarmee bespaart
het fonds de kosten van valuta‐afdekking en accepteert het het risico van de korte termijn
volatiliteit van valuta’s.



Het bestuur is er zich van bewust dat risico’s door de tijd heen variëren, net als de verwachte
vergoedingen voor het nemen van bepaalde risico's. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat
noch de onmiddellijke noch de verder in de toekomst gelegen omgeving met zekerheid
vastgesteld kan worden.



De beleggingsstrategie moet dan ook flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan de
veranderende (markt)omstandigheden, de solvabiliteit van het pensioenfonds en veranderingen
in regelgeving maar wel passend binnen de missie, visie en strategie van het pensioenfonds en
bestaande risk appetite en (lange termijn) risicohouding.



Herijking van de beleggingsmix is onder andere van belang omdat rendement/risicoprofielen
veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische cycli, marktsentimenten en
staartrisico’s een rol. Staartrisico’s zijn risico’s waarop de kans dat ze zich voordoen klein is maar
waarvan de gevolgen erg groot kunnen zijn.



Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal naast
het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zich inspannen om binnen de grenzen die het fonds
heeft als kleine marktpartij en gezien haar fiduciaire plicht richting haar deelnemers, om ESG‐
criteria en duurzaamheid in het beleggingsbeleid en te bevorderen..



Beleggingen in de sponsor of haar dochterondernemingen zijn uitgesloten met dien verstande
dat het mogelijk kan zijn dat de onderneming kan voorkomen in indices van markten waarin
passief wordt belegd.
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2b. Risicohouding
Voor het bepalen van de risicohouding van het pensioenfonds zijn de volgende uitgangspunten van
belang:
1. Missie:
De doelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast
houden van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling
te bereiken, is het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het
pensioenfonds op lange termijn en met aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn.
2. Deelnemersbestand en houding sponsor:
Door de per 1 januari 2011 ingegane overgang van de opbouw van het middelloonpensioen
naar het Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoonmaakbedrijven en Glazenwassers is de
bufferopslag van de opbouw als sturingsgrootheid weggevallen. Het deelnemersbestand is
per medio 2018 nog relatief jong. In combinatie met de herstelpremie betaling en de
vergoeding van de jaarlijkse uitvoeringskosten door de werkgever zoals overeen gekomen is
in de uitvoeringsovereenkomst is Pensura in staat nog een beleggingsbeleid te voeren
waarbij de kans op een goed rendement behouden blijft. Van een herstelpremie zal sprake
totdat het niveau van het Vereist Eigen Vermogen is bereikt.
Toekomstvisie van het fonds:
Het pensioenfonds is een klein, inmiddels gesloten, ondernemingspensioenfonds. De
complexiteit van het managen van een pensioenfonds is de afgelopen jaren sterk
toegenomen en vraagt veel van de bestuurders . De toekomstbestendigheid is dan ook
onderwerp van regelmatige aandacht. Dit vraagt om een relatief hoge liquiditeit van de
beleggingen .
3. Het pensioenfonds heeft de belangrijkste tactische beleggingsbeslissingen binnen de
returnportefeuille (vooralsnog) in eigen beheer. Om dit op adequate wijze te kunnen
uitvoeren komt de Commissie Beleggingen minimal 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zal
de Commissie binnen 5 werkdagen ( telefonisch) bij elkaar komen als zich bijzondere
marktomstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan een verandering van de
actuele dekkingsgraad met meer dan 5 %‐punten tussen twee opeenvolgende
maandultimo’s.
4. Met medeneming van het voorgaande, beschikt het pensioenfonds niet over een eigen
bestuursbureau en beleggingsapparaat. Dit stelt eisen aan en legt beperkingen op het aantal
en het soort beleggingscategorieën dat in de portefeuille wordt opgenomen (kennis,
complexiteit)
Integraal risicomanagement:
Het pensioenfonds heeft alle FIRM‐risico’s beschreven, de bruto en netto risico’s gewaardeerd en
beheersmaatregelen getroffen. Ook de financiële risico’s zijn daarbij meegenomen. Minimaal
eenmaal per jaar wordt de risicomatrix ( het document waarin dit is beschreven) door het bestuur
geactualiseerd. Tussentijds monitort het bestuur door middel van een risk dash board of de
geformuleerde maatregelen die nodig zijn om risico’s verder te mitigeren worden opgevolgd.
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Draagvlak:
Het pensioenfonds dient te beleggen in het belang van haar deelnemers. Periodiek overleg met
sociale partners evenals het kennen van de risicobereidheid van de deelnemers zijn in deze
belangrijk.
De risicohouding op lange termijn:
Het pensioenfonds heeft een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de situatie per 1
januari 2015. De in het kader van deze toets door het bestuur vastgestelde ondergrenzen zijn 78%
voor het verwacht pensioenresultaat op basis van het vereist eigen vermogen en 77% voor het
verwacht pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie. Voor het pensioenresultaat
op basis van het slecht weerscenario is een maximale afwijking van 64% ten opzichte van het
verwachte pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie vastgesteld. Jaarlijks wordt
als follow up een haalbaarheidstoets uitgevoerd.
Risicohouding op korte termijn
Voor de korte termijn risicohouding wordt op de eerste plaats gekeken naar de het strategische
eigen vermogen. Op basis van de strategische vermogensverdeling van het pensioenfonds bedraagt
de vereiste dekkingsgraad 120,8%, inclusief DC, en 123,7,exclusief DC (ultimo september 2018). Dit
uitgaande van een beleidsdekingsgraad van hoger dan 115%. De vastgelegde bandbreedtes rondom
de strategische vermogensverdeling leiden tot een korte termijn risicohouding. Dit houdt in dat het
vereist eigen vermogen zich mag bewegen binnen de volgende bandbreedtes: van 3%‐punt aan de
onderkant tot 3%‐punt aan de bovenkant van het vereist eigen vermogen. Bij deze uitkomsten dient
in ogenschouw te worden genomen dat de uitkomsten van de calculatie van een vereist eigen
vermogen afhankelijk zijn van externe factoren, waaronder de rentestand op de berekeningsdatum.
Het vereist eigen vermogen is derhalve aan verandering onderhevig, zelfs indien de strategische
vermogensverdeling en de daarbij vastgestelde bandbreedtes ongewijzigd blijven.
De risicohouding van het pensioenfonds wordt ook inhoud gegeven door naarmate de dekkingsgraad
oploopt de risico’s van de portefeuille te verminderen( zie hoofdstuk 3). Telkens als een nieuw
(hoger) niveau wordt bereikt conform de tabel worden de rente‐afdekking en verhouding
matching/returnportefeuille vastgezet. Tussen de verschillende “Vastzet”‐niveaus kan een
denkbeeldige lijn getrokken worden. Het bestuur, op advies van de beleggingscommissie kan ook
tussentijds besluiten om de rente‐afdekking vast te zetten op de niveaus die horen bij deze
denkbeeldige lijn.
Tevens zal het risico bewaakt worden aan de hand van de kwartaalrapportages ( Risk Map ) van
Kasbank waarin in een matrix de dekkingsgraad verandering van de portefeuille wordt weergegeven
op basis van wijziging in de rentestand en aandelenrendementen. De daarin getoonde mutaties van
de DG zullen periodiek door bestuur ( op advies van Commissie Beleggingen) beoordeeld worden en
geaccepteerd. Ook op basis van de performance rapportage wordt maandelijks het risico van de
portefeuille bewaakt. De ontwikkelingen in de tracking error (TE) en de Value at Risk (VAR) zijn
daarbij de meest belangrijke. Voor de portefeuille per ultimo september 2018 gelden de volgende
triggerniveaus:
Tracking error totaal : hoger dan 2
Tracking error EME
: hoger dan 6
VAR totale portefeuille : hoger dan 25
Vanaf november 2020 wordt de VAR niet meer als indicator meegenomen. De norm is een absoluut
niveau en met de sterke groei van het belegd vermogen ontstaat een situatie waarbij deze indicator
dan vrijwel permanent tot triggers gaat leiden. Een alternatief zal worden gezocht.
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Wordt een triggerniveau geraakt dan zal de Beleggingscommissie tot actie moeten overgaan dan wel
gemotiveerd onderbouwen dat het (toegenomen) risico verantwoord genomen kan worden.
De Information Ratio zal expliciet worden gevolgd om de toegevoegde waarde van het actieve
beheer te kunnen beoordelen. Een negatieve Information Ratio gedurende een periode van meer
dan 1 jaar zal tot een expliciete heroverweging moeten leiden van het continueren van de belegging
en de gekozen uitvoerder .
Tot slot heeft het pensioenfonds een crisisplan (bijlage ABTN) dat het fonds noopt tot nadere
maatregelen in het kader van een beheerst risicobeleid.
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2c. ALM
In 2018 is een ALM‐studie uitgevoerd. Er zijn de nodige varianten uitgerekend naast de strategische
basismix waarbij de volgende rendementen en standaarddeviaties zijn gebruikt in de scenarioset:

jaar 1‐5
CPI
1,9%
RTS1
0,8%
RTS10
1,7%
RTS30
1,9%
UFR30
1,9%
Credits AAA (dur 5)
0,9%
Credits AA (dur 5)
1,0%
Credits A (dur 5)
1,2%
Credits BBB (dur 5)
1,3%
Staats (dur 5)
0,4%
Staats (dur 15)
1,2%
MSCI DEV
6,3%
MSCI EM
8,3%
IND OG
8,1%
EUR/USD
0,0%
EUR/GBP
‐0,1%
EUR/JPY
‐0,1%

m.k.
r.k. gemiddelde
gem.
st. dev.
jaar 6‐10 jaar 11‐15 jaar 1‐15 jaar 1‐15 jaar 1‐15
1,9%
1,9%
1,9%
0,8%
1,9%
2,2%
1,6%
1,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,2%
2,0%
1,9%
2,0%
1,1%
2,6%
2,9%
2,1%
1,9%
6,8%
2,8%
3,1%
2,3%
2,0%
7,8%
3,1%
3,4%
2,6%
2,2%
8,9%
3,2%
3,4%
2,6%
2,2%
9,5%
2,0%
2,3%
1,6%
1,4%
6,3%
3,5%
3,7%
2,8%
1,3%
18,5%
6,8%
6,4%
6,5%
4,8%
19,4%
9,0%
8,4%
8,6%
5,6%
25,0%
8,6%
7,8%
8,1%
5,5%
23,7%
0,1%
0,0%
0,0%
10,1%
0,0%
0,0%
0,0%
8,4%
0,1%
0,0%
0,0%
12,4%

Naast de stochastische analyse op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn ook een
zevental deterministische sceanrio’s doorgerekend.
De belangrijkste uitkomsten waren als volgt:
1. De dekkingsgraad stijgt naar ca 142 % in de 15‐jaars periode (mediaan). Hierbij wordt de
volledige indexatie‐achterstand in deze periode goed gemaakt. Kans op korten in een
willekeurig jaar kleiner dan 2,0%.
2. Het verschuiven van middelen van de matching naar de returnportefeuille (of andersom)
van 15% heeft een groter effect dan verschuivingen in de hoogte van de rente‐afdekking
(hoger of lager met 15%)
3. Het afdekken van valutarisico’s heeft een beperk positief effect, maar daarbij is geen
rekening gehouden met de kosten van afdekken.
4. Toevoegen van EMD heeft een negatief effect op het rendement bij een dan lager risico,
behalve bij een slecht weer scenario.
Overigens is in 2019 een ALM “light”uitgevoerd om de effecten van een allocatie naar Onroerend
goed te kunnen onderbouwen.
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2d. Economisch wereldbeeld
In de ALM‐studie wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot de
verwachte rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Het betreft hier echter
een periode van 15 jaar. Het strategisch beleggingsbeleid ziet toe op een periode van 3 jaar.
Deze in vergelijking met de ALM‐periode korte termijn is van invloed op de visie op
samenstelling van de beleggingsportefeuille. Het gaat hierbij om het schetsen van het meest
waarschijnlijke economische scenario en die scenario’s die zich ook met een redelijke mate van
waarschijnlijkheid in afwijking van het meest waarschijnlijke zich kunnen voordoen. Binnen deze
scenario’s kunnen zich vervolgens ook weer ontwikkelingen voordoen, die het wenselijk maken
om daar het beleggingsbeleid op aan te passen. Dat laatste zal zich dan vertalen in het jaarlijkse
beleggingsplan ( tactische plan).
Het economische scenario dat gehanteerd wordt kent de volgende uitgangspunten:
‐ voortgaande econ.groei, maar op een lager niveau dan in 2017/18 met toenemende kans op
stagnatie terugval door
‐ minder ruim beleid centale banken. Amerika heeft al de voet op de rem en verschillende
verhogingen achter de rug en nadert inverse yield curve. ECB schroeft opkoopbeleid terug en zal
in 2019 mogelijk renteverhogingen doorvoeren.
‐ Op basis voorgaande is de verwachting dat de rente licht zal oplopen, maar ook door hogere
olieprijs, verkrappende arbeidsmarkten waardoor mogelijk ook looninflatie
‐ Teruglopende werkeloosheid, krappe arbeidsmarkten in VS en in sommige landen West‐Europa, wel
impuls voor consumptieve bestedingen
‐Overheidstekorten eigenlijk nog aan de hoge kant
‐ voor de korte termijn (2019) in ieder geval: politieke spanningen, Brexit, instabiel beleid president
Amerika, handelsconflicten, isolationisme
‐ Emerging markets, zeer divers beeld. Schuldenproblematiek voor sommige landen/regio’s een
toenemend probleem ( hogere rentes in Amerika waardoor kapitaal‐repatriëring , valuta
schommelingen), hogere olieprijs voor sommige een zegen, voor andere een last. Opkomende
middenklassen nog altijd een impuls voor groei.
Oplopende rente ook risico voor lagere ratingsklassen obligaties. Nog veel leverage aanwezig.
Oplopende spreads daarom zeker niet uitgesloten, maar spreads binnen v oldoende
compensatie.
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De deterministische risicoscenario’s, die onderzocht zijn in het kader van de ALM‐studie zijn:
1) Diepe recessie
2) Depressie
3) Doormodderen
4) Europa valt uiteen
5) Renteverhoging
6) Herstel
7) Herstel met hoge inflatie
Het gekozen economisch scenario is gebaseerd op een selectie van lange termijn visies van
vooraanstaande vermogensbeheerders en economen.
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3. Strategische Beleggingsportefeuille
Vaststelling van het strategische beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van
drie jaar plaats. De portefeuille is opgedeeld in een matching‐portefeuille en een
returnportefeuille. Met de matchingportefeuille wordt het renterisico van het pensioenfonds
beheerst. De verplichtingen van het pensioenfonds worden gematcht met de vastrentende‐
waarden‐portefeuille. Met de Returnportefeuille wordt extra rendement gegenereerd. Dit extra
rendement dient onder meer om de indexatie‐ambitie te kunnen realiseren.
Het pensioenfonds kiest ervoor om de verdeling van het vermogen over de return‐ en
matchingportefeuille en de hoogte van de rente‐afdekking afhankelijk te laten zijn van de
beleidsdekkingsgraad (gemeten inclusief de DC‐regeling) en wel volgens onderstaande tabel
waarbij de binnen elk interval de minimumgrenzen van de matchingportefeuille van het
volgende interval tevens de maximumgrenzen zijn van het huidige interval en omgekeerd geldt
dat voor de returnportefeuille

Niveau dynamisch beleid
Matching portefeuille

Beleidsdekkingsgr
aad reëel 100%
Beleidsdekkingsgraad nominaal
(nominaal circa
100%
115%
130%
145%
160%)
min. 30% min. 40% min. 50% min. 60%
minimaal 70%

Return portefeuille

max. 70% max. 60% max. 50% max. 40%

Rentehedge (o.b.v. UFR)

25%

45%

65%

maximaal 30%

85%

100%

Bij een beleidsdekkingsgraad beneden de 100% gelden de verdeling en afdekking als bij 100%.
Als de beleidsdekkingsgraad ( criterium is 2 maandultimo’s achter elkaar) is gestegen tot de
niveaus van respectievelijk 115,130 145 en ca 160%( 100% reëel) zal het rente‐
afdekkingspercentage niet meer afnemen (vastklik‐effect). Tussen de verschillende vastklik‐
niveaus kan het bestuur, op advies van de beleggingscommissie, besluiten het
rentehedgepercentage aan te passen en eventueel vast te klikken volgens een lijn die loopt van
25% afdekking bij een dekkingsgraad van 100% nominaal tot 100% afdekking bij een
beleidsdekkingsgraad van 100% reëel (160% nominaal). Hiermee is het renterisicobeleid op basis
van beleidsdekkingsgraad vorm gegeven. Omdat het houden van de ex ante rentehedge op exact
het gewenste percentage tot extra transacties en dus extra kosten gaat leiden mag de ex ante
rentehedge 5% naar boven of naar beneden afwijken.
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De matchingportefeuille zal (nagenoeg) volledig in euro’s zijn belegd. De kwaliteit van de
beleggingen dient minimaal BBB ( Moody’s en S&P) te zijn. De exposure naar corporate bonds zal
maximaal 30% zijn. De duratie van Corporate Bond portefeuille mag maximaal ‐1/+1 afwijken van
de benchmark. Door de belegging in corporate bonds, LDI‐fondsen en ook staatsobligaties van
eurolanden buiten Nederland en Duitsland is het fonds zich ervan bewust dat de
matchingportefeuille ook een aantal returnelementen bevat en dus niet een perfect match geeft.
Het fonds volgt dit door ook de ex post rentehedge te laten meten en te monitoren. Het fonds is
zich ervan bewust dat dit kengetal op korte termijn grote uitslagen kan vertonen. Op langere
termijn zal dit zich meer richting het gewenste hedge percentage moeten bewegen met een
positieve afwijking vanwege de return elementen.
De dekkingsgraadafhankelijke staffel betekent niet dat de verhouding matching‐
/retrunportefeuille wordt vastgeklikt als de hogere niveaus van de beleidsdekkingsgraad worden
bereikt. Gaat de beleidsdekkingsgraad weer omlaag en daalt deze weer beneden een eerder
bereikt triggerniveau dan kan de verhouding matching‐/returnportefeuille weer worden
aangepast richting de “oude”niveaus. Ook hier geldt dat minimaal twee maanden achter elkaar
de beleidsdekkingsgraad weer beneden het triggerniveau moet zijn gedaald en dat het besluit
daartoe op basis van een door de Commissie Beleggingen uitgewerkt voorstel door het bestuur
moet worden goedgekeurd.
De returnportefeuille kent sinds 26 oktober 2020 en bij een beleidsdekkingsgraad van 107,6% eind
september 2020 de volgende strategische normen en bandbreedtes ( let op: omdat deze portefeuille
toch maar voor 1 jaar geldig is door de afloop van het strategisch plan in 2021 zijn de smallere
bandbreedtes binnen de returnportefeuille niet meer omgezet naar langere termijn strategisch
bredere bandbreedtes).
Norm
Matchingportefeuille
Rentehedge
Returnportefeuille

Bandbreedte

37%

30‐40

50%
63%

60‐70

w.v vastrentend

16%

14‐18

w.v. zakelijke waarden

84%

82‐86

Binnen zakelijke waarden
Aandelen Europa

29,5%

16

27,5‐ 31,5

Aandelen Amerika

41%

39‐43

Aandelen Pacific

5,5%

4,5‐6,5

Aandelen Japan

5,5%

4,5‐6,5

Aandelen EME

10%

8‐12

Onroerend goed

8,5%

7,5‐9,5

Liquiditeiten

0%

<5

Oorsponkelijke verdeling returnportefeuille uit Strategisch beleggingsbeleid 2019‐2021

Normverdeling Returnportefeuille
Beleggingscategorie

Norm‐
portefeuille

Minimum

Maximum

Aandelen Europa

30%

20%

40%

Aandelen Noord Amerika

40%

30%

50%

Aandelen Asian pacific excl Japan

5%

2%

8%

Aandelen Japan

5%

2%

8%

Aandelen Emerging markets

8%

4%

12%

Obligaties High Yield

6%

2%

10%

Vastgoed

6%

2%

10%
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Onderbouwing wijzigingen ( betreft de wijzigingen begin 2019) ten opzichte van voorgaande
Strategisch Beleggingsbeleid ( 2016‐2018):
1) Verlaging Europa Aandelen
De weging van Europese aandelen is meer in lijn gebracht met de weging van aandelen
Europa binnen de mondiale indices
2) Verhoging Emerging Markets Aandelen
Emerging Markets aandelen zullen altijd een meer volatiele , dus meer risicovolle, categorie
blijven binnen de asset categorie aandelen, maar bieden ook het vooruitzicht op hogere
rendementen zeker op lange termijn, hetgeen dus past binnen het karakter van een
pensioenfonds als lange termijn belegger. Daarnaast nemen Emerging Markets GDP‐
gewogen een hoger deel van de wereldeconomie voor hun rekening dan op basis van hun
op marktkapitalisatie gewogen belang.
3) Verhoging normpercentage Obligaties High Yield
De toegevoegde waarde van deze categorie neemt af naarmate het belang in vastrentende
waarde in de totale portefeuille toeneemt als gevolg van het derisking beleid bij de hogere
dekkingsgraad. Anderzijds bieden de hogere rentes te ontvangen op deze categorie voldoende
returnpotentie om een lichte verhoging van de norm te rechtvaardigen.
4) Verhoging normpercentage Vastgoed
De categorie Vastgoed neemt in de normportefeuille licht belang toe op grond van 1) het
diversificerende effect binnen de categorie zakelijke waarden en vanwege de weliswaar
beperkte toegevoegde waarde in het kader van een inflatiehedge.
De wijzigingen per 26 oktober 2020:
Binnen de returnportefeuille gaat onderscheid gemaakt worden tussen vastrentende waarden en
zakelijke waarden ( aandelen en onroerend goed). Zowel binnen als tussen de twee
onderscheiden categorieën zal op onderdelen een actief beleid worden gevoerd. Binnen de
vastrentende beleggingen zal het actief beheer worden gedaan door de beheerder van het
vastrentende beleggingsfonds waar actieve keuzes gemaakt zullen worden tussen allerlei soorten
fixed income zoals Investment Grade, High Yield en Emerging Market Debt en inzake duration.
Binnen de portefeuille zakelijke waarden zal het pensioenfonds zelf via jaarlijkse herziening van
de norm van de strategische portefeuilles, maar wel binnen de bandbreedtes van het strategisch
plan, een actief beleid kunnen voeren. Ook zal er een actief beleid mogelijk zijn tussen
vastrentende waarden en zakelijke waarden op dezelfde manier als binnen de categorieën dwz
een jaarljkse herziening van de norm en smallere bandbreedtes dan in het strategisch plan. Mbt
de omvang van de bandbreedtes en de wijze en het moment van herbalanceren is het beleid
2019‐2021 nog van toepassing ( zie onderstaand de relevante gedeeltes uit de oorspronkelijke
tekst).
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Oospronkelijke tekst Beleid 2019‐2021 (cursief):
Binnen de return portefeuille wordt een actief tactisch beleid voorgestaan tussen de verschillende
beleggingscategoriën en binnen het regio‐beleid. Teneinde de risico’s te beheersen zullen de
jaarlijkse bandbreedtes smaller zijn dan in het strategisch beleggingsplan. Voor de
beleggingscategorieën met een normpercentage van boven de 10% zullen de bandbreedtes in het
jaarplan naar boven en naar beneden 2%‐punt afwijken van de norm uit het jaarplan, beneden de
10% zal dit 1% naar boven en naar beneden afwijken. Mochten er mutaties tussentijds in de
returnportefeuille plaatsvinden bijvoorbeeld vanwege vrijmaken van liquiditeiten dan wel uit
hoofde van het deriskingbeleid dan zal dit gedaan worden door zoveel mogelijk te herbalanceren
naar de normen van het jaarlijkse beleggingsplan (midden van de bandbreedtes).
Binnen de verschillende regio’s in de aandelenportefeuille zal in principe gekozen worden voor
een passief beleid met uitzondering van emerging markets. Binnen de high yield obligaties en
beursgenoteerd vastgoed zal vooralsnog gekozen worden voor actief beheerde
beleggingsfondsen.
Acties bij overschrijding bandbreedtes: indien de bandbreedtes worden overschreden ( passief)
zullen acties worden ondernomen om de portefeuille weer binnen de bandbreedtes te brengen
en wel zodanig dat niet onmiddellijk bij nieuwe koersbewegingen de bandbreedtes weer
opnieuw worden overschreden. Daarom zal het belang in de betreffende categorie na
overschrijding tot de norm van het jaarplan worden terug gebracht. De vrijkomende middelen
zullen worden herbelegd in een categorie die zich onderin de bandbreedte bevindt met
maximale investering tot aan de norm. Om onnodige transactiekosten te voorkomen zal een
passieve breach, ontstaan onder normale marktomstandigheden, 10 achtereenvolgende
beursdagen worden getolereerd alvorens tot actie over te gaan.
Keuze/evaluatie huidige beleggingscategorieën:
Belangrijke criteria voor de keuze van beleggingscategorieën bij Pensura zijn in ( zie ook investment
beliefs en policies) :
‐ rendement/risico
‐ Complexiteit ( ook ESG meenemen)
‐ kosten
‐ liquiditeit ( op basis toekomst fonds en saldo premies minus uitkeringen, uitvoeringskosten worden
door sponsor vergoed )
Daarnaast wordt meegenomen of een beleggingscategorie eventueel een (sterk) diversificerend
effect op de totale portefeuille heeft en/of kan bijdragen aan de hedging van bepaalde risico’s
(rente, inflatie).
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Per ultimo september 2018 zijn de volgende beleggingscategorieën op basis van de voorgaande
criteria toegelaten in de portefeuille
‐ Aandelen, zowel actief als passief, alles via beleggingsfondsen

‐ Vastrentend: een matchingportefeuille met corporates, staatsobligaties en LDI‐fondsen, volledig in
Euro’s en minimaal BBB‐rating. Daarnaast High Yield obligaties

Onroerend goed: een actief beheerd, goed verhandelbaar beleggingsfonds dat alleen in Europa
belegd.
Jaarlijks vindt via het Beleggingsplan een evaluatie plaats van de geselecteerde
beleggingscategorieën
Risico’s
Renterisico
Pensura dekt het renterisico van de verplichtingen af door middel van een staffel waarin is bepaald
dat bij een beleidsdekkingsgraad van 100% het renterisico voor 25% wordt afgedekt. Bij een
beleidsdekkingsgraad van 115% hoort een afdekkingspercentage van 45%, bij een
beleidsdekkingsgraad van 130% een afdekking van 65% en bij een beleidsdekkingsgraad van
145% een renteafdekking van 85%. De afdekking van het renterisico zal plaatsvinden door
middel van de matching portfolio, bestaande uit LDI‐fondsen, obligaties en/of renteswaps.
Nadat de renteafdekking is gestegen tot een bepaald niveau, als gevolg van een gestegen
beleidsdekkingsgraad, zal het afdekkingspercentage niet meer afnemen. IN 2017 is de
matchingportefeuille in beheer gegeven bij BNP Paraibas IP. Er is geen sprake van een perfect
hedge dwz er zijn performance‐elementen aanwezig doordat onder meer belegd wordt in
corporates, en in staatsobligaties buiten Nederland en Duitsland,
Curverisico (rente)
Het curverisico wordt beheerst door de vermogensbeheerder van de matchingportefeuille. Er
ontstaan beperkte risico’s door de niet perfecte matching met de verdeling over de LDI‐fondsen
en de kortlopende beleggingen in corporate en staatsleningen. Ook de omvang van de
matchingportefeuille is momenteel hoger dan nodig voor de hoogte van de huidige rentehedge.
Het risico wordt voortdurend bewaakt via de rapportages.
Marktrisico
Onderdeel van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is het spreiden van risico’s. Door deze
diversificatie wordt het marktrisico verminderd, maar dit risico wordt wel bewust genomen om
invulling te geven aan de ambitie om meer uit te keren dan alleen de nominale

20

pensioenverplichtingen. Er wordt belegd in aandelen en onroerend goed, allen via
beleggingsfondsen, het merendeel passief.
Kredietrisico
In de matchingportefeuille wordt belegd in leningen met een hoge rating (minimaal BBB, merendeel
AA en AAA). Slechts een klein gedeelte van de returnportefeuille is belegd in high yield
obligaties.
Tegenpartijrisico
Het fonds heeft geen eigen derivatenposities. Wel zullen de vermogensbeheerders en de beheerders
van de beleggingsfondsen periodiek worden bevraagd op hun beleid en monitoring in deze.
Liquiditeitsrisico
Inmiddels is de situatie dat er meer uitgaat ( pensioenen en kosten) dan er binnenkomt (
herstelpremie) en daarnaast is het fonds zich aan het heroriënteren in overleg met sociale
partners over de toekomst. Het fonds belegt nagenoeg volledig in snel liquideerbare
beleggingen. Anderzijds keren de beleggingsfondsen geen dividend uit, maar wordt dat binnen
de fondsen herbelegd. Op basis van periodieke liquiditeitsprognoses wordt de liquiditeit
gemanaged in principe door ontrekken van middelen aan matchingportefeuille.
Actief Beheerrisico
Het fonds gelooft in actief beheer en dat wordt vertaald op twee niveaus namelijk door 1) tactische
beslissingen te nemen tussen asset‐categorieën binnen de returnportefueille en binnen de
aandelen door regionale onder‐ overwegingen aan te brengen tov de strategische in de
jaarlijkse beleggingsplannen, een en ander binnen de bandbreedtes en 2) door voor sommige
beleggingen te kiezen voor actief beheer ( aandelen Emerging markets, onroerend goed en high
yield obligaties)
ESG‐risico’s
Recentelijk zijn ESG‐beleid en risico’s onderdeel van de selectie‐criteria bij vermogensbeheerders en
fondsbeheerders geworden. Ook hier zal periodiek navraag worden gedaan bij de verschillende
partijen naar de voortgang van hun beleid en acties op dit terrein.
Valutarisico’s worden in principe niet afgedekt. Om de valutarisico’s beheersbaar te houden, wordt
in de matching portefeuille alleen in euro’s belegd m.a.w. dit beleid is relevant voor return
portefeuille en met in achtneming van de onderstaande argumenten juist passend bij een
returnportefeuille. De keuze om de valutarisico’s binnen de return portefeuille niet af te dekken
is gebaseerd op de volgende gronden ( wordt jaarlijks opnieuw bekeken):
‐

Binnen de return portefeuille wordt in zeer belangrijke mate belegd in risicodragende
waarden. Veel wetenschappelijke studies komen tot de conclusie dat op langere termijn
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gezien valutaschommelingen per saldo nauwelijks een positief of negatief effect hebben op
de beleggingsresultaten.
‐

Op korte termijn speelt deze volatiliteit wel. Het risicoprofiel van het fonds laat dit toe. Wel
zal bij een beleidsdekkingsgraad van lager dan 100% uit risicomanagementoverwegingen
(korte termijn volatiliteit versus toenemende kans op korten/bijstorting)) het bestuur
expliciet een besluit dienen te nemen tot handhaving van het huidige beleid en dit besluit
met een periodiciteit van 6 maanden te herbevestigen zolang de beleidsdekkingsgraad
beneden de 100% blijft.

‐

Valuta hedging brengt in potentie de nodige kosten met zich mee( bid/ask spread,
marginverplichtingen, kosten EMIR, mogelijke renteverschillen tussen de landen van de
betreffende valuta) en heeft dus bij acceptatie van het eerste argument een drukkend effect
op het (lange termijn) rendement. Bij het startmoment van dit Strategisch Beleggingsbeleid
is het renteverschil tussen de euro en de belangrijkste valuta (US dollar) is het renteverschil
zodanig groot dat dit het niet afdekken van het US dollarrisico extra ondersteunt.

‐

De bandbreedtes van de verschillende assets en regio’s binnen de returnportefeuille, de
diversifcatie over verschillende regios’/valuta’s
moeten
de effecten van
valutaschommelingen beperken op het rendement op het niveau van de totale portefeuille
en doen passen binnen de risicomaatstaven .

Beleid mbt derivaten, securities lending
Securities lending wordt op beperkte schaal toegepast door de vermogensbeheerders binnen hun
mandaat en de beleggingsfondsen. Het leidt tot een beperkte extra return. Jaarlijks worden de
vermogensbeheerders en beleggingsfondsen bevraagd op hun actuele beleid en de feitelikke
toepassing in de portefeuille. Het pensioenfonds beoordeelt vervoglens de ontvangen
informatie.
Het pensioenfonds handelt niet zelf rechtstreeks in derivaten. Het derivatenbeleid van het fonds is
gericht op risicobeheersing en het tijdig, kostenvriendelijk en flexibel kunnen aanpassen van
allocaties. Het pensioenfonds heeft zich op de hoogte gesteld van het beleid in deze van de
verschillende vermogens‐ en fondsbeheerders en constateert dat dit past binnen haar beleid.
Jaarlijks worden de fondsbeheerders gevraagd naar hun actuele beleid in deze. Bij de
vermogensbeheerder van de matchingportefeuille wordt dit frequente gevolgd door de
frequente rapportages van de beheerder. Ook is dit te volgen via de maandelijkse rapportages
van de Kasbank.

22

De performance van de beleggingen zal worden gerelateerd aan de volgende herbeleggingindices:
Matching portefeuille
customized.

:1) LDI ‐ Barclays Methodology ‐ Bucket x‐x yr

Bedrijfsobligaties : BC Euro Corp.
2) Verplichtingen ( x rentehedge uit jaarplan)
Obligaties High Yield

: Europa Barclays pan euro high yield euro

Aandelen totaal en voor global equity funds: Equity MSCI World (reinvestment)
Aandelen Japan

: MSCI Japan (reinvestment)

Aandelen Europa

: MSCI Europe (reinvestment)

Aandelen Noord‐Amerika

: MSCI US (reinvestment)

Aandelen Pacific ex Japan

: MSCI Pacific excl. Japan (reinvestment)

Aandelen Emerging markets

: MSCI Emerging markets (reinvestment)

Onroerend goed

: ROZ‐index (via Kasbank) en FTSE EPRA NAREIT

Europe (25% UK Capped) 8/32 (EUR) NR) (via BNP Paribas AM)

Sinds 1‐1‐2020 worden voor de passieve markten de MSCI aandelenindices gross gebruikt.
Met ingang van 2021 zal voor onroerend goed de ROZX‐index worden losgelaten. Voor het
wereldwijde obligatiefonds wordt gebruikt: Bloomberg Barclays Global Aggregate bond index (TR)
De performance van de totale portefeuille wordt gerelateerd aan de bovenstaande
herbeleggingindices, gewogen met de in de strategische mix vastgestelde weging.
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4. Beleggingsproces
Schematisch kunnen de belangrijkste elementen van het beleggingsproces als volgt worden
weergegeven:

Wat

Wie

Vastlegging

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Keuze strategische
beleggingsmix, wijziging
rentehedge en
verhouding
matching/return‐
Portefeuille.

Allocatie binnen
returnportefeuille
tussen assets en
regio’s,
liquiditeitenbeheer

Het beleid binnen de
vermogensbeheermandaten
en de beleggingsfondsen

Bestuur ( tussentijdse
wijziging rentehedge en
verhouding
matching/return na
advies
beleggingscommissie)

Strategische
beleggingsbeleid
(eenmaal per 3 jaar)

Beleggingscommis
sie

Jaarlijks
Beleggingsplan

Matchingsportefeuille:
Vermogensbeheerder
Returnportfeuille:
Fondsbeheerders

Matchingportefeuille:
Beheercontract/
mandaatomschrijving
Returnportefeuille:

Goedkeuring
beleggingsinformatie
fondsen
Risicokader

Rapportage

Monitoring

Resultaten uit
haalbaarheidstoets en
ALM en risk appetite en
–tolerantie
bestuur/deelnemers
Maandelijks,
risicohouding fonds
jaarlijks evalueren

Minimaal bij de reguliere
bestuursvergaderingen

VEV,
bandbreedtes,stress
cenario’s risk
monitor, TE, en
Information Ratio
Minimaal
maandelijks,
Kasbank en
beheerders
Minimaal
Maandelijks, Risk
monitor op
kwartaalbasis, bij
vergaderingen
Commissie
Beleggingen
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Mandaten/prospecti
passend binnen beleid fonds

Maandelijks, compliance
monitor dagelijks ( bij
breach)
In principe dagelijks

De beleggingscyclus is als volgt:
‐ De Commissie Beleggingen stelt eenmaal per 3 jaar een strategisch beleggingsbeleid op en
legt dat ter besluitvorming voor aan het bestuur. Jaarlijks vindt er een controle plaats of het
strategisch plan nog actueel is en eventueel tussentijds aanpassing behoeft
‐ Binnen de kaders van het strategisch beleggingsplan wordt jaarlijks door de
beleggingscommissie een beleggingsplan opgesteld en ter besluitvorming aan het bestuur
voorgelegd. Uitvoering van het plan wordt gemandateerd door het bestuur aan de
beleggingscommissie voor zover het het tactisch beleid binnen de returnportefeuille betreft.
Overige beleggingsbeslissingen ( niet zijnde het operationeel beheer) worden met advies
voorgelegd ter besluitvorming aan het bestuur.
‐
Transacties door de beleggingscommissie/ bestuur kunnen slechts plaatsvinden nadat ten
minste twee bestuurders hiertoe een opdracht hebben getekend.
‐ De Commissie Beleggingen monitort de vermogensbeheerder(s) en fondsbeheerders.
‐ De Commissie Beleggingen evalueert het totale resultaat en dat van de afzonderlijke
portefeuille‐onderdelen.
‐ Het toevoegen van nieuwe beleggingscategorieën en veranderingen van mandaatrestricties
kan alleen op basis van een bestuursbesluit dat gebaseerd dient te zijn op een schriftelijk
advies ( inclusief risico‐analyse) van de Commissie Beleggingen.
‐ Het ontslaan of inhuren van nieuwe vermogens‐ en fondsbeheerders kan alleen geschieden
door het bestuur op advies van de Commissie Beleggingen, die verantwoordelijk is voor het
selectieproces.
‐ De Commissie Beleggingen rapporteert minimaal eenmaal per kwartaal en in ieder geval in
elke bestuursvergadering aan het bestuur over het gevoerde beleid en de resultaten.

In bijlage 1 is het statuut van de Commissie Beleggingen opgenomen.
Het beheer van de matchingsportefeuille zal verricht worden door een externe
vermogensbeheerder. Deze vermogensbeheerder worden door het bestuur aangesteld om binnen
de in het beleggingsplan opgestelde doelstellingen en beperkingen de matchingportefeuille en de
rentehedge zo effectief mogelijk te beheren.
Kasbank NV is aangesteld als custodian en draagt zorg voor maandelijkse rapportages over de
portefeuille(‐verdeling) en de behaalde resultaten ( performance meting relatief en absoluut) ,
verzamelt alle gegevens van de vermogensbeheerder nodig om aan alle rapportageverplichtingen
aan DNB etc. door AZL te kunnen voldoen. Zij voert aldus de beleggingsadministratie. Kasbank
rapporteert ook middels de Riskmonitor over de risico’s van de beleggingsportefeuille en houdt op
dagelijkse basis bij of de beleggingsrichtlijnen worden gevolgd ( Compliance monitor). Tevens is via
de “Kasbankmonitor” dagelijks inzicht mogelijk van de waarde portefeuille en dekkingsgraad.

Aan de partij die de uit te besteden werkzaamheden uitvoert, worden, met het oog op de eisen die
worden opgelegd door de wettelijke regels ( pensioenwet en lagere regelgeving zoals nFTK) en met
het streven te voldoen aan de guidance “Uitbesteding door pensioenfondsen”van 1 juli 2014, onder
meer de volgende eisen gesteld:
25

‐ Aantoonbaar financieel gezonde onderneming.
‐ Beschikt over de vereiste operationele en technische vaardigheden, kwaliteitsnorm,
‐goede naam en competenties.
‐ Waarborgt continuïteit van de dienstverlening.
‐ Beschikt, voor zover van toepassing voor wat de uit te besteden werkzaamheden betreft,
over een ISAE3402 rapportage, een gelijkwaardige certificering of een gelijkwaardige
zekerheid.
‐ Beschikt, voor zover van toepassing, over de benodigde vergunningen en/of
certificeringen.
‐ Voldoet aan de algemene kwaliteitsnormen geldend voor de specifieke beroepsgroep.
‐ Beschikt over een eigen integriteitsregeling, passend beloningsbeleid en/of gedragscode. De
regeling/code zal moeten voldoen aan sectorstandaarden. Het beloningsbeleid moet passen binnen
het beloningsbeleid van het pensioenfonds.
‐ Stelt het fonds in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en
verstrekt de daartoe benodigde informatie (SLA‐rapportage).

De externe vermogens‐ en fondsbeheerders rapporteren per maand over het beleggingsresultaat, in
absolute zin en ten opzichte van benchmark. De performance van de vermogensbeheerders zal over
een periode van minimaal 3 jaar worden beoordeeld.
Uit de maandrapportages van de vermogensbeheerders/custodian dient te blijken of de gelopen
beleggingsrisico’s vallen binnen de grenzen die hieraan zijn gesteld en of verder aan regels met
betrekking tot het gestelde mandaat is voldaan. Uit de rapportages van de beleggingsfondsen zal
moeten blijken of de beleggingsfondsen aan hun eigen richtlijnen hebben voldaan en het
beleggingsfonds nog steeds binnen voldoet aan de eisen die het pensioenfonds stelt aan de
betreffende beleggingscategorieën. .
De vermogensbeheerders dienen zorg te dragen voor een volledige, correcte en tijdige administratie
van de beleggingsportefeuille en alle daarop betrekking hebbende transacties en daarover minimaal
maandelijks te rapporteren. Ook zal tijdig en inhoudelijk correct dienen te worden gereageerd op
specifieke verzoeken vanuit het fonds en de haar ondersteunende partijen, indien dat wordt
gevraagd en zeker indien het verzoeken betreft door toezichthouders en/of voldaan moet worden
aan wet‐ en regelgeving.
De rapportage‐eisen aan de vermogens‐ en fondsbeheerders dienen zodanig te zijn dat:
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1) Het pensioenfonds te allen tijde kan voldoen aan wet‐ en regelgeving
2) De ondersteunende partijen ( de beleggingsadministratie , risk en compliance, rapportages
aan DNB e.d.) tijdig de juiste informatie krijgen
3) Het pensioensfonds tijdig en goed geïnformeerd is om het beleggingsbeleid te kunnen
inrichten, monitoren en bij kan stellen.
De vermogens‐en fondsbeheerders en de custodians zullen ook moeten voldoen aan de eisen te
stellen aan een goed orderuitvoeringsbeleid ( beschikbaarheid handelsdesk, best execution beleid),
zodat het pensioenfonds de orders tijdig en tegen de beste prijs en geringe kosten kan uitvoeren.

Minimaal eenmaal per jaar ( uiterlijk in het derde kwartaal) zal er een schriftelijke evaluatie
plaatsvinden van de vermogens‐ en fondsbeheerders aan de hand van de volgende criteria:

Daarbij zal worden meegewogen:
‐
‐
‐
‐

Performance
Kosten van beheer
Kwaliteit en tijdigheid van de informatie te verkrijgen om de nodige rapportages en
afwegingen te kunnen maken.
serviceverlening

De uitkomsten van de evaluatie zullen worden meegenomen in het jaarlijkse beleggingsplan dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur. Daarnaast zal er aan de hand van de
uitkomsten van de evaluatie een jaarlijks gesprek plaatsvinden met de beheerder van de
beleggingsfondsen en de vermogensbeheerder van de matchingportefeuille. De
vermogensbeheerder komt ook minimaal eenmaal per jaar een presentatie houden over het
gevoerde beleid voor de commissie Beleggingen.
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Bijlage 1
Commissie Beleggingen van stichting pensioenfonds Pensura
A. Samenstelling commissie:
De commissie bestaat uit :
‐ Minimaal 3 bestuursleden, waarvan één bestuurslid tevens voorzitter is
‐ 0p ad hoc basis: externe deskundigen, adviseurs
De commissieleden en adviseurs worden benoemd door het bestuur. De commissie wijst uit haar
midden een voorzitter ( zijnde bestuurslid aan)
De voorzitter, dan wel zijn/haar vervanger:
‐ leidt de commissievergadering en formuleert de commissiebesluiten dan wel adviezen voor het
bestuur;
‐ is woordvoerder naar het bestuur, de overige commissies en naar overige in‐ en externe partijen;
Een besluit dan wel advies zal minimaal het akkoord moet hebben van drie van de in de commissie
vertegenwoordigde bestuursleden
Lidmaatschap aan een commissie eindigt bij beëindiging bestuurslidmaatschap ( zie statuten
artikelen 8.3, 8.4,8,5, 8.6, 8.8 en 11)
De commissie komt minimaal 8 keer per jaar bijeen. Van de vergadering worden notulen gemaakt,
die in de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering zullen worden besproken.

B. Taken en bevoegdheden Commissie Beleggingen
De Commissie Beleggingen is onder andere belast met:
1. Het voorbereiden en adviseren van het bestuur over het Strategische Beleggingsbeleid en
het beleggingsplan
2. Het uitvoering geven aan het jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsplan. De
beleggingscommissie is niet bevoegd zelfstandig besluiten te nemen die buiten het
beleggingsplan vallen. Eventuele wijzigingen die buiten het beleggingsplan vallen en de
beleggingscommissie wenst door te voeren, worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan
het bestuur.
3. Het binnen de richtlijnen van het beleggingsplan besluiten nemen over het tactisch beleid
binnen de returnportefeuille. Genomen tactische besluiten worden onverwijld
gerapporteerd aan het bestuur.
4. uitvoering geven aan het rebalancen van de beleggingsportefeuille bij overschrijding
bandbreedtes zoals aangegeven in het Beleggingsplan.
5. het monitoren en op periodieke basis het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan
terugkoppelen aan het bestuur;
6. Volgen van relevante ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer en in deze
relevante wet‐ en regelgeving;
7. Het adviseren van het bestuur over het toelaten van nieuwe beleggingscategrorieën door
middel van een beleidsnotitie inclusief risico‐analyse.
8. het vertegenwoordigen van het fonds in relatie tot de vermogensbeheerders en
fondsbeheerders;
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9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

het adviseren van het bestuur over uitgangspunten ten behoeve van bijvoorbeeld een ALM‐
studie, haalbaarheidstoets of herstelplan;
de bestaande vermogensbeheerders monitoren en, in voorkomende gevallen, een selectie
van nieuwe vermogensbeheerders (laten) samenstellen, zie verder de beschrijving van het
Selectie‐ en monitoringsproces vermogensbeheerders zoals opgenomen in de Actuariële en
BedrijfsTechnische Nota (ABTN) en in het Strategisch Beleggingsplan;
het monitoren dat 1) vermogensbeheerders binnen de afgesproken contracten, richtlijnen
en SLA werken welke zijn afgesproken en 2) de fondsmanagers blijven binnen de richtlijnen
beschreven in het prospectus;
het toetsen van volledigheid en tijdigheid van de reguliere rapportages van
vermogensbeheerders en fondsmanagers;
opstellen en beoordelen van contracten en contractvoorwaarden met
vermogensbeheerders en eventuele andere externe partijen. Contracten worden te allen
tijde voorgelegd aan het bestuur ter toetsing aan het uitbestedingsbeleid.
het monitoren van de (ontwikkeling van) de financiële positie van het fonds (de feitelijke
dekkingsgraad versus het vereist eigen vermogen en het minimaal vereist eigen vermogen);
het monitoren van het matching/renterisico van de beleggingen t.o.v. de verplichtingen en
de uitvoering van de renteafdekking;
Het adviseren aan het bestuur over het vastklikken van de afdekking van het renterisico
buiten de in de ABTN vastgestelde grenzen om.
het monitoren van overige financiële risico’s zoals het balansrisico, marktrisico, valutarisico,
kredietrisico, tegenpartij‐ en liquiditeitsrisico, concentratierisico en actief risico;
het jaarlijks input geven over de financiële risico’s en operationele risico’s ten aanzien van
het vermogensbeheer (inventariseren en prioriteren) aan het bestuur ten behoeve van de
periodieke risicoanalyse inclusief het adviseren van het bestuur over te nemen (aanvullende)
beheersmaatregelen.
het (mede)opstellen van de beleggingsparagraaf in het jaarverslag ten behoeve van het
bestuursverslag;
de beoordeling, de opvolging en de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van
toezichthouders, de accountant, de adviserend actuaris, de certificerend actuaris en de
visitatiecommissie voor zover op het beleggingsbeleid betrekking hebbende
Het periodiek ( in principe jaarlijks) evalueren van de dienstverlening van de
vermogensbeheer(s) en fondsmanagers
In samenwerking met de commissie Pensioenen en Financiën onderhouden van de contacten
met de certificerend actuaris ( Prudent Person Rule)

C. Eisen aan deskundigheid en competenties
Voor de bestuursleden geldt dat minimaal twee bestuursleden Geschiktheidsniveau B heeft op de
navolgende deskundigheidsgebieden:
‐
‐

Uitbesteding
Financiële, technische en actuariële zaken
De overige leden zullen dit niveau binnen 1 jaar bereiken.
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Bijlage 2
Tactisch beleggingsbeleid Pensura
Uit “investment beliefs/policy beliefs”:
“Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat binnen de marges van het strategisch beleid tactisch
beleid, dwz het verschuiven tussen asset categorieën en binnen asset categorieën, toegevoegde
waarde levert”.
Voorkomen moet worden dat tactische beslissingen 1) strategische beslissingen worden 2) tot niet
gewenste risico’s leiden en 3) niet onderworpen zijn aan een gedisciplineerd besluitvormingsproces.
De volgende richtlijnen zijn van toepassing
1) de tactische beslissingen worden in principe slechts eenmaal per jaar genomen bij opstellen van
het jaarplan.
2) Teneinde de risico’s te beheersen zullen de jaarlijkse bandbreedtes smaller zijn dan in het
strategisch beleggingsplan. Voor de beleggingscategorieën met een normpercentage van boven
de 10% zullen de bandbreedtes in het jaarplan naar boven en naar beneden 2%‐punt afwijken
van de norm uit het jaarplan, beneden de 10% zal dit 1% naar boven en naar beneden afwijken.
3) Mochten er mutaties tussentijds in de returnportefeuille plaatsvinden bijvoorbeeld vanwege
vrijmaken van liquiditeiten dan wel uit hoofde van het deriskingbeleid dan zal dit gedaan worden
door zoveel mogelijk te herbalanceren naar de normen van het jaarlijkse beleggingsplan
(midden van de bandbreedtes).
4) Acties bij overschrijding bandbreedtes: indien de bandbreedtes worden overschreden (
passief) zullen acties worden ondernomen om de portefeuille weer binnen de bandbreedtes te
brengen en wel zodanig dat niet onmiddellijk bij nieuwe koersbewegingen de bandbreedtes
weer opnieuw worden overschreden. Daarom zal het belang in de betreffende categorie na
overschrijding tot de norm van het jaarplan worden terug gebracht. De vrijkomende middelen
zullen worden herbelegd in een categorie die zich onderin de bandbreedte bevindt met
maximale investering tot aan de norm. Om onnodige transactiekosten te voorkomen zal een
passieve breach, ontstaan onder normale marktomstandigheden, 10 achtereenvolgende
beursdagen worden getolereerd alvorens tot actie over te gaan.
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Bijlage 3
Jaarlijks evaluatieformulier vermogensbeheerders en Kasbank

Evaluatieformulier externe leveranciers
BNP Paribas IP, beheer matchingportefeuille
Totaal

Performance

Klantgerichtheid

deskundigheid

rapportage tijdigheid rapportage inhoud

Beoordelaars
Edle Bentsen
Johan ten Berge
Berry Debrauwer
Detlef Geerlings
Arnoud Gengler
Mark Layton
Totaal
1) performance telt voor 50% mee in de beoordeling
2) twee opeenvolgende jaren lager dan 6 gemiddeld voor performance is laatste kans met objectief geformuleerde criteria voor daaropvolgend jaar
3) gemiddeld lager dan 7,0 dient een verbeterplan te worden ingediend
Toelichting
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Bijlage 4 ESG‐beleid

1

Waarom maatschappelijk verantwoord beleggen?

Pensioenfondsen beleggen met een duidelijk doel: zorgen voor een goed pensioen voor
de deelnemers bij een verantwoord premiebeleid en binnen bepaalde risicogrenzen. Om
te kunnen voldoen aan deze toekomstige verplichting moet het pensioenfonds beleggen
en rendement behalen, omdat de premie inleg niet voldoende is om aan de toekomstige
ambities te voldoen. Pensioenfondsen zijn hierdoor lange termijn beleggers. Bij de
inrichting van het lange termijn beleggingsbeleid laten pensioenfondsen zich mede leiden
door hun investment beliefs.
In toenemende mate hebben deze beliefs (overtuigingen) ook betrekking op het
maatschappelijk verantwoorde karakter van deze beleggingen. Het verantwoord beleggen
door pensioenfondsen is gebaseerd op twee uitgangspunten die in elkaars verlengde
liggen:


Financieel verantwoord beleggen.
Traditioneel is dit de belangrijkste motivatie voor pensioenfondsen. Het realiseren van
een optimaal rendement bij een verantwoord risico. Dit is een wettelijke kerntaak
voor pensioenfondsen. Doordat pensioenfondsen nu ook aandacht hebben voor
maatschappelijke thema’s en in dialoog treden met ondernemingen kunnen ze
besluitvorming bij ondernemingen beïnvloeden. Hierdoor kunnen risico’s worden
vermeden en kan de winstgevendheid positief worden beïnvloed. Verantwoord
beleggen heeft dus ook een financieel aspect om het risico-rendement te
optimaliseren. De impact van MVB beleid kan zowel positief als negatief zijn voor het
rendement. Academische studies wijzen doorgaans aan dat MVB (met name
Governance aspecten) een positief effect hebben. Uitsluitingen van ondernemingen
aan het beleggingsuniversum kan een negatieve invloed hebben op de diversificatie
indien het aantal uitsluitingen groot wordt. Dit kan daardoor leiden tot een enigszins
hoger risicoprofiel. Dit aspect moet zeker worden meegenomen als complete sectoren
zoals tabak en/of kernwapens worden uitgesloten.



Maatschappelijk verantwoord beleggen.
In de laatste decennia is dit onderwerp belangrijker geworden. De meeste
pensioenfondsen hebben tegenwoordig een MVB beleid opgenomen in hun
beleggingsproces. De motivatie hiervoor is dat pensioenfondsen ervan overtuigd zijn
dat voor het realiseren van toekomstige rendementen er een omgeving moet zijn
waarin een stabiele economische groei kan plaats vinden en een wereld wordt
gecreëerd waarin het goed leven is voor de huidige en de toekomstige generaties.
Een goede omgeving is een brede definitie waaronder veel aspecten vallen, o.a.
kinderarbeid, milieu aspecten, maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van economische
wereldgroei. Voor een goede waardeoverdracht van pensioenen (pensioeninleg nu en
pensioenuitkering over een aantal decennia) is een goede toekomstige omgeving
noodzakelijk. Pensioenfondsen kunnen deze toekomstige omgeving beïnvloeden door
maatschappelijk verantwoord te beleggen en onder meer de dialoog aan te gaan met
ondernemingen over bepaalde thema’s.
De pensioenfederatie
beleggingsbeleid):

zegt

hierover

32

(en

dan

specifiek

gericht

op

het

1. Uw
pensioenfonds
belegt
de
middelen
van
uw
deelnemers.
Als
pensioenfondsbestuurder heeft u de verantwoordelijkheid de pensioenpremies van
deelnemers goed te beheren om uiteindelijk een goed pensioen te kunnen
uitkeren.
2. U streeft in het belang van de deelnemers naar optimaal rendement bij een
aanvaardbaar risico en u belegt de financiële middelen van de deelnemers op een
wijze die bij hen past.
3. U kiest beleggingsstrategieën die stroken met de omvang van uw fonds en met de
demografische opbouw van de deelnemerpopulatie. U houdt rekening met de
risicobereidheid van de deelnemers.
4. Deelnemers geven u het vertrouwen dat u uit hun naam goed belegt. Zij
vertrouwen erop dat u bewaakt dat de ondernemingen waarin het pensioenfonds
belegt bonafide activiteiten verrichten.
5. U legt over het gevoerde beleggingsbeleid verantwoording af aan de deelnemers.
Internationaal maar ook nationaal is er een herkenbaar om de fiduciaire
verantwoordelijkheid van een pensioenfonds zodanig te herformuleren dat een
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid daar integraal onderdeel van uitmaakt.

2

Wettelijke vereisten

De Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet vormen het vertrekpunt voor wat
pensioenfondsen minimaal moeten doen met betrekking tot verantwoord beleggen. De
Code is opgesteld door de sector zelf en wettelijk bekrachtigd in 2014. Daarmee zijn
pensioenfondsen de enige sector met wettelijk verankerde normen voor verantwoord
ondernemen / verantwoord beleggen. Pensioenfondsen mogen afwijken van deze code,
maar dienen die keuze in het jaarverslag uit te leggen. In de Code zijn drie normen voor
verantwoord beleggen opgenomen en in de Pensioenwet staat één bepaling over
verslaglegging.
De drie normen van de Code zijn:
 Bij het bepalen van het beleid houdt het bestuur rekening met de verplichtingen die
het fonds is aangegaan en met zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de
belanghebbenden om te zorgen voor een optimaal rendement bij een aanvaardbaar
risico.
 Het bestuur zorgt voor draagvlak onder belanghebbenden voor de keuzes over
verantwoord beleggen.
 Het bestuur legt zijn overwegingen over verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor
dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden.
De norm in de Pensioenwet luidt:


Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag op welke wijze het beleggingsbeleid
rekening houdt met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

De eerste norm van de Code is een brede definitie. Hieronder valt ook de
maatschappelijke verantwoording en de fiduciaire verantwoording om te zorgen voor een
goed toekomstig beleggingsklimaat waarin goede rendementen te behalen zijn. In de
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eerste en de tweede norm van de Code ligt de verankering van het MVB beleid voor
pensioenfondsen.

Het pensioenfonds moet aan de vier hierboven gestelde normen voldoen bij de uitvoering
van het (MVB) beleggingsbeleid. Voor institutionele beleggers is het opnemen van MVB
beleid op basis van ESG-factoren1 een fiduciaire plicht. Dit wordt verankerd in Europese
richtlijnen (IORP II). Belangrijke andere wettelijke kaders dan wel richtlijnen waaraan
pensioenfondsen zich (vaak) conformeren dan wel moeten voldoen:
1. Het pensioenfonds dient te voldoen artikel 21a van het Besluit marktmisbruik Wft. Dit
betreft het verbod op het (laten) uitvoeren van transacties, het verstrekken van
leningen of het verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die
betrokken zijn bij de productie, de distributie of verkoop van clustermunitie of
cruciale onderdelen daarvan. Het wettelijk verbod geldt overigens niet voor
beleggingen in door derden beheerde beleggingsfondsen waarbij de producenten van
clustermunitie en of daarbij betrokken ondernemingen, minder dan 5% van de
waarde van het beleggingsfonds vertegenwoordigen.
2. Global Compact van de UN (de 10 principes onder meer gebaseerd op de universele
verklaring van de rechten van de mens).
3. De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de OESO-richtsnoer
‘Responsible business conduct for institutional investors’.
4. PRI (principes voor responsible investments) een door de UN opgericht instituut dat
6 principles heeft opgesteld voor ESG beleggen door institutionele beleggers.
Wereldwijd hebben veel pensioenfondsen (waaronder ook een groot aantal
Nederlandse pensioenfondsen) door een akkoordverklaring met de principes zich bij
dit platform aangesloten.
5. De Sustainable Development Goals (SDG) van de UN (17 in totaal, zie bijlage).
6. De Pensioenfederatie is bezig met het opstellen van een IMVO (Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) convenant. De te maken IMVO-afspraken
zijn erop gericht om bij te dragen aan het waarborgen van een goed en betaalbaar
pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld.
In het traject voor het maken van IMVO-afspraken wil de pensioensector actief de
overheid en maatschappelijke organisaties (NGO’s, vakbonden) betrekken. Het doel
is om te komen tot betere samenwerking en meer informatie uitwisseling, zodat er
verdere stappen gezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van verantwoord
beleggen bij pensioenfondsen. Er ligt momenteel een ver gevorderde versie in de
sector. Medio september 2018 wil de Pensioenfederatie tot een finale versie komen
en dat vervolgens aan de pensioenfondsen ter goedkeuring voorleggen. Uiteindelijk
moet er dan in januari 2019 een door de verschillende partijen ondertekend
convenant liggen. Ondertekening van het convenant betekent onder meer dat de
belegger ESG-beleid tot een van de leidende beleggingsprincipes maakt.
7. IORP II. Deze richtlijn bevat ook enkele bepalingen en verwijzingen naar ESG. Het
betreft: (nieuwe) deelnemers moeten over het ESG-beleid worden geïnformeerd (via
startbrief? en of website?) en een verdere uitwerking van het risicobeheersysteem
(de minimaal 1 keer per 3 jaar uit te voeren “Eigen Risico Beoordeling) waarin onder
meer aandacht wordt gevraagd voor ESG risico’s met betrekking tot de

1 ESG factoren: Environmental, Social and Governance onderwerpen.
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beleggingsportefeuille en het beheer daarvan. In feite komt het erop neer dat ESG
geïntegreerd moet worden in de hele beleggingscyclus (in beleggingsbeginselen,
meewegen bij elk beleggingsbesluit en opnemen in het risk systeem).
8. OP 3 juli publiceerde Eumedion de “Dutch Stewardshipcode”. Deze Stewardship Code
is vastgesteld door pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.
Hiermee
benadrukken
zij
het
belang
van
betrokken
en
verantwoord
aandeelhouderschap. De Stewardship Code onderstreept het belang van
aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar langetermijnwaardecreatie van
de Nederlandse beursondernemingen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate
Governance Code. Pensioenfederatie ondersteunt de Stewardship Code en zal al haar
leden over de inhoud ervan informeren.

3

MVB Beleid

Pensioenfonds Pensura heeft in de periode mei tot en met oktober 2018 haar MVB-beleid
grondig geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de bestaande formulering van
het ESG-beleid en de daaraan ten grondslag liggende investment beliefs
geen
verandering behoeven.
Deze luiden:

‐

- De doelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast
houden van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling
te bereiken, is het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het
pensioenfonds op lange termijn en met aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn.

‐

Bij de beleggingen wordt rekening gehouden met ESG‐factoren (compliant met
relevante wet‐en regelgeving zoals IORPII)

‐
‐
‐

Het pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag hoe in het beleggingsbeleid rekening
wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal
naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zich inspannen om binnen de grenzen die
het fonds heeft als kleine marktpartij en gezien haar fiduciaire plicht richting haar
deelnemers, om ESG‐criteria en duurzaamheid in het beleggingsbeleid en te bevorderen.
(investment belief)

Het fonds heeft daarbij de volgende overwegingen en toelichting:
- het pensioenfonds is klein van omvang en heeft daardoor weinig impact op het ESGbeleid van haar vermogensbeheerders. Maatwerk is niet makkelijk en leidt vaak tot extra
kosten.
- het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke en fiduciaire
verantwoordelijkheid en zal ook ontwikkelingen en proposities op ESG-terrein blijvend
beoordelen, maar alleen tot beleggen overgaan wanneer de rendements/risiocokarakteristieken voldoende overtuigend tot een verbetering leiden.
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- het pensioenfonds is er vooralsnog niet van overtuigd dat er bij haar deelnemers een
breed gedeelde en eenduidige visie is over het ESG-beleid, dat vertaald kan worden naar
een voor het fonds te implementeren beleggingsbeleid.
- er zijn geen fondsspecifieke factoren bijvoorbeeld beleid of sector sponsor waardoor het
MVB-beleid van het pensioenfonds zou kunnen worden beïnvloed.
- het pensioenfonds heeft wel een eerste prioritering aangebracht binnen de drie
domeinen (environmental, social en governance). Die luiden:
Environment: klimaat en energie-efficiëntie
Social

: menserechten en arbeidsnormen

Governance: omkoping/corruptie en samenstelling bestuur

MVB-beleid is geen statisch gebeuren en voortdurend in ontwikkeling met name in de
buitenwereld. Pensura heeft dan ook de volgende maatregelen genomen om haar beleid
up to date te houden en de (ESG-)risico’s te beheersen:
- te onderzoeken wat leeft bij de deelnemers inzake MVB. Het pensioenfonds belegt in
het belang van haar deelnemers. Kennis van hetgeen de deelnemers op dit terrein
belangrijk vinden is noodzakelijk en kan tot beleidsaanpassing leiden.
-ESG-beleid mee te
uitbestedingspartners

nemen

bij

de

RFI’s

en

RFP’s

in

het

selectieproces

van

- jaarlijks een uitvraag te doen inzake MVB/ESG-beleid van uitbestedingspartners en
afhankelijk van de rapportages acties te ondernomen
- Minimaal eenmaal per drie jaar een grondige evaluatie van het MVB-beleid van het
fonds of zoveel eerder als daartoe aanleiding is.

Oktober 2018
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Bijlage 6

Beloningsbeleid
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BELONINGSBELEID

Het beloningsbeleid van Stichting Pensioenfonds Pensura ziet toe zowel op
1) de personen en instanties die onderdeel uitmaken van de eigen organisatie zoals
bestuur, bestuursbureau, verantwoordingsorgaan, de compliance officer en intern
toezicht als op
2) de uitbestedingspartners.
Eigen organisatie
Bestuurders en sleutelfunctiehouders die nog actief werkzaam zijn bij de aangesloten
onderneming ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen gemaakte kosten zoals representatie
e.d. bij het fonds worden gedeclareerd. Hetzelfde geldt voor leden van het
verantwoordingsorgaan en de compliance officer. Leden van het bestuur (inclusief
sleutelfunctiehouders) en verantwoordingsorgaan die namens de pensioengerechtigden in
de betreffende organen zitten ontvangen een vacatievergoeding per vergadering (inclusief
commissievergaderingen). Deze bedraagt € 400,‐.
Voor externe bestuursleden geldt dat de beloning mede bepaald wordt door de volgende
criteria:
1) de VTE‐norm,
2) de feitelijke tijdsbesteding,
3) de richtlijnen zoals de pensioenfederatie die in 2011 heeft opgesteld voor
bedrijfstakpensioenfondsen ( € 100.000 voor een klein pensioenfonds, omgerekend
naar een full time baan),
4) de vervangingswaarde wat betaalt de markt voor een professioneel bestuurder, die
moet voldoen aan de eisen die Pensura stelt aan de betreffende
bestuurder/voorzitter.
De beloning voor externe bestuursleden kent geen performance‐elementen, is een vast
bedrag, dat in principe jaarlijks wordt vastgesteld. Besluitvorming over wijzigingen van de
individuele beloningen vindt in het bestuur plaats en met gewone meerderheid van
stemmen. Het bestuur kan besluiten een extra vergoeding toe te kennen in bijzondere
omstandigheden zoals tijdelijk bovenmatig veel extra werkzaamheden.
Pensura kent momenteel geen bestuursbureau en ook geen Raad van Toezicht, dus een
beloningsbeleid met betrekking tot deze functionarissen is niet aan de orde.
Rekening houdend met de wijze waarop de governance structuur van het pensioenfonds is
ingericht, heeft Pensura bij het bepalen van het beloningsbeleid dat op de eigen organisatie
van toepassing is, niet expliciet rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.
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Beloningsbeleid met betrekking tot uitbestedingspartners en eventuele andere derden
Pensura heeft het overgrote deel van haar werkzaamheden, voor zover wettelijk toegestaan,
uitbesteed. Het betreft:
1) Beleggingen: beheer, bewaring en beleggingsadministratie en rapportages
2) Administratie
3) Bestuursondersteuning
4) Communicatie
5) Actuariële advisering
Daarnaast maakt het fonds op contractuele basis gebruik van een certificerend actuaris, een
sleutelfunctiehouder actuarieel, een partij die de vervullende werkzaamheden voor de
sleutelfunctie interne audit uitvoert, een externe accountant en een visitatiecommissie.
Incidenteel wordt daarnaast gebruik van juridische ondersteuning dan wel wordt voor
bepaalde projecten partijen ingehuurd.
Voor de organisaties die vallen onder 1 t/m 5 (en met name onder 1) is het beloningsbeleid
zeer belangrijk (selectiecriterium) voor de keuze van de uitbestedingspartner. Het gaat hier
zowel om de vergoeding voor de verleende diensten als om het beloningsbeleid van
toepassing zijnde op de medewerkers van die organisatie.
Een aantal zaken is hier van belang en de weging daarvan door het pensioenfonds zal per
uitbestede activiteit verschillen. Het betreft:
 Transparantie over het beloningsbeleid dat voldoende specifiek moet zijn voor het
pensioenfonds om het te kunnen toetsen aan haar beloningsbeleid.
 Het pensioenfonds is niet ten principale tegenstander van variabele beloning of
performance fees. Wel zullen bij vermogensbeheer geen performance fees worden
geaccepteerd bij passieve beleggingsfondsen. Bij actief beheer zal bij de portefeuille
manager het beleggingsresultaat van de portefeuille slechts één van de criteria
mogen zijn van de toekenning van een bonus en niet mogen leiden tot het nemen
van onacceptabele risico’s.
 Het pensioenfonds wil inzicht hebben in alle voor het fonds relevante
functiegroepen ( niet op individueel niveau).
 Het pensioenfonds wil ook zicht hebben op het totale beloningsbeleid als onderdeel
van de arbeidsmarkt van de uitbestedingspartner. Pensura wil hiermee zicht krijgen
of de partner in staat is de juiste mensen aan te trekken en te behouden.
De afspraken over (het inzicht in) het beloningsbeleid zullen schriftelijk worden vastgelegd
in het contract of andere relevante overeenkomst. Jaarlijks zal het pensioenfonds navraag
doen bij haar belangrijkste uitbestedingspartners naar de actuele stand van zaken van het
beloningsbeleid. Het bestuur wordt door de relevante commissies (Commissie Pensioenen &
Financiën en Commissie Beleggingen) op de hoogte gebracht van de bevindingen en besluit
al dan niet tot aanvullende maatregelen. Het betreft hier in ieder geval alle partijen die
vallen onder de uitbestede diensten genoemd onder 1 t/m 5.
Openbaarheid
Pensura voldoet aan de eisen van openbaarheid van het beloningsbeleid door dit op te
nemen:
 in de ABTN (als bijlage)
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 door de ABTN te publiceren op haar website
en het op aanvraag ter beschikking te stellen aan de partijen waarmee Pensura zaken doet
dan wel in het (aanbestedings)proces is om zaken te gaan doen.
Evaluatie beleid
Minimaal eenmaal per drie jaar wordt het beloningsbeleid geëvalueerd. De Commissie
Pensioenen & Financiën bereidt dit voor ten behoeve van de bestuursvergadering.
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Communicatiebeleidsplan 2021
Pensura
(Pensioenfonds van Diversey)

1

1. Inleiding
Pensura is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds voerde tot 1 januari 2011 een
middelloonregeling uit. Deze werd de Garantiepensioenmodule genoemd en had het
karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Sinds 1 januari 2011
wordt er geen pensioen meer opgebouwd in de Garantiepensioenmodule (met uitzondering
van een beperkt aantal arbeidsongeschikte deelnemers die premievrij pensioen opbouwen
in deze regeling). Wel vindt er nog opbouw plaats in de Beleggingspensioenmodule. Deze
module is voor werknemers boven een bepaalde salarisgrens (per 1 januari 2020 is deze
grens € 60.256,44 bruto op jaarbasis). Deze Beleggingspensioenmodule heeft het karakter
van een premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Behalve in de
Beleggingspensioenmodule werd er tot en met 2014 ook pensioen opgebouwd in
Pensioenreglement 2003. In 2014 zijn de laatste actieve deelnemers aan Pensioenreglement
2003 met pensioen gegaan.
Eind 2019 kende Pensura 233 actieve deelnemers, 622 gewezen deelnemers en 149
pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van Pensura bedroeg eind 2019 meer dan
€192 miljoen.
1.1 Waarom een communicatiebeleidsplan
De Pensioenwet vraagt van het fonds tijdige, begrijpelijke, correcte en evenwichtige
pensioencommunicatie. De behoefte aan betere communicatie bij de verschillende
doelgroepen is niet nieuw. Die behoefte is in de loop der jaren wel toegenomen, want
pensioenmaterie is steeds ingewikkelder geworden en de eigen verantwoordelijkheden van
deelnemers nemen verder toe. In het kader van de flexibilisering en individualisering van de
pensioenregelingen kunnen de deelnemers allerlei keuzes maken, zoals vervroeging van de
pensioendatum, uitruil van partnerpensioen, waardeoverdracht en dergelijke.
1.2 Plaats van het communicatiebeleidsplan
Het bestuur van Pensura hecht grote waarde aan zorgvuldige communicatie met alle
betrokken partijen. Daarnaast is het bestuur vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk
voor tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatieverstrekking aan de deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
De Commissie Communicatie heeft daarom namens het bestuur dit
communicatiebeleidsplan opgesteld. In dit plan zijn alle inspanningen en verplichtingen van
het fonds op het gebied van communicatie nader uitgewerkt. Dit plan wordt door de
Commissie Communicatie en het bestuur jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.
Onder communicatie wordt in dit plan verstaan alle schriftelijke, mondelinge en digitale
contacten met de doelgroepen van het fonds. De doelgroepen worden beschreven in
hoofdstuk 4 van dit plan.
Hoewel het communicatiebeleidsplan als een zelfstandig fondsdocument kan worden
beschouwd, is het plan een logisch onderdeel van de actuariële en bedrijfstechnische nota
(ABTN).

2. De organisatie van de communicatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte
communicatie over de pensioenregeling(en). Om het belang hiervan te onderstrepen, heeft
het bestuur een Commissie Communicatie benoemd die - aangevuld met externe
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deskundigen - specifieke aandacht besteedt aan de communicatie- en voorlichtingsaspecten
van de bestuurstaken. Een afzonderlijke commissie biedt meer mogelijkheden om met deze
aspecten intensiever en frequenter bezig te zijn. De commissie koppelt haar werkzaamheden
in de bestuursvergaderingen terug. In geval van uitbesteding van werkzaamheden gelden
de voorschriften op het gebied van uitbesteding van De Nederlandsche Bank .
In het geschiktheidsplan is communicatie afzonderlijk genoemd, met vermelding van de
bestuurders die specifieke deskundigheid hebben op het gebied van
pensioencommunicatie. In het geschiktheidsplan wordt voorzien in aanvullende
maatregelen, als de hiervoor bedoelde bestuurders aftreden en de desbetreffende
deskundigheid opnieuw moet worden opgebouwd dan wel om andere redenen moet
worden uitgebreid.
Het bestuur evalueert het communicatiebeleidsplan jaarlijks. De resultaten van de eigen
communicatie- en voorlichtingsinspanningen worden achteraf getoetst aan de wettelijke en
niet wettelijke doelstellingen en leiden zonodig tot bijstelling. Het bestuur legt het plan ter
advies voor aan het Verantwoordingsorgaan. De communicatie kan onderworpen worden
aan de controle van de Visitatiecommissie. Communicatie staat onder wettelijk toezicht van
de AFM.
Jaarlijks besteedt het bestuur in het bestuursverslag (onderdeel van het jaarverslag)
aandacht aan de communicatieverrichtingen in het afgelopen boekjaar.

3. Communicatiestrategie
Het bestuur zorgt dat alle wettelijke informatieverplichtingen worden nagekomen. Het fonds
trekt steeds sterker op met de HR-afdeling van de werkgever, om het thema pensioen sterker
onder de aandacht te brengen van de werknemers.
3.1 Doelgroepgericht en persoonlijk
Het onderwerp pensioen heeft niet dé attentiewaarde om mensen te interesseren. Dat
maakt pensioencommunicatie een extra uitdaging. Hoe komen de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden in actie?
Pensura communiceert doelgroepgericht door:
• de doelgroepen met de juiste boodschap, op de juiste toon, op het juiste moment te
informeren en (waar nodig) de doelgroepen te segmenteren;
• een persoonlijke benadering centraal te stellen. De informatie zo veel mogelijk toe te
spitsen op de persoonlijke situatie van de deelnemer, door gebruik te maken van de
hedendaagse technieken en bijvoorbeeld brieven of e-mails te personaliseren;
• de doelgroepen te informeren bij belangrijke veranderingen in werk en privé situaties.
Denk hierbij aan in dienst, uit dienst, trouwen, scheiden en arbeidsongeschiktheid. Op
het moment van een belangrijke privé- of werkgebeurtenis heeft een deelnemer een
verhoogde interesse hiervoor. Door met pensioeninformatie op dat moment in te haken,
wordt ‘meegelift’ op deze verhoogde interesse;
• de doelgroepen te helpen bij te maken keuzes op het juiste moment (‘wat gebeurt er
als’) en te laten zien wat de gevolgen van die keuzes kunnen zijn in zowel positieve als
negatieve zin. Denk hier bijvoorbeeld aan keuzes te maken op pensioendatum (eerder
met pensioen, uitruil, etc.). Eerlijkheid over de mogelijke risico’s van te maken keuzes is
daarbij belangrijk;
• de werkgever zoveel mogelijk te betrekken bij de communicatie over pensioen. Die is
immers het eerste aanspreekpunt voor de actieve deelnemer met vragen over zijn
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pensioen.
3.2 Duidelijk en begrijpelijk
Pensura maakt pensioenmaterie duidelijk en begrijpelijk door:
• begrijpelijke teksten met een goede balans tussen het juridische (juistheid en
volledigheid) en het communicatieve (duidelijkheid, begrijpelijkheid) aspect. Begrijpelijk
betekent dat de boodschap overkomt. Het fonds hoeft daarbij niet noodzakelijkerwijs
altijd volledig te zijn;
• informatie goed te structureren en ‘te verdelen’ over communicatiemiddelen.
Bijvoorbeeld een korte brief, waarin de essentie staat aangegeven, met een verwijzing
naar website of brochure voor meer informatie. Daar waar mogelijk wordt
gecommuniceerd conform het gelaagde systeem dat bijvoorbeeld ook Pensioen 1-2-3
en het UPO laten zien;
• toegankelijke vormgeving: een uitnodigende opmaak en de juiste uitstraling;
• vermelding van contactgegevens: de deelnemer weet altijd waar hij terecht kan als hij
vragen heeft;
• bepaalde communicatie-uitingen te laten testen door een lezerspanel. Per
communicatie-uiting wordt besloten of het zinvol is om die te laten testen. De
Commissie Communicatie zal voor die tests zelf mensen uit de organisatie benaderen.
3.3 Planmatig en tijdig
Een planmatige en tijdige aanpak realiseert Pensura door:
• de wettelijke richtlijnen over tijdigheid van informatieverstrekking na te leven;
• te bepalen welke middelen we voor welke doelgroepen inzetten. Dat wordt gedaan
volgens de doelgroepen/middelenmatrix in bijlage B;
• te bepalen welke inhoudelijke speerpunten er voor het kalenderjaar zijn, in bijlage C;
• alle activiteiten op te nemen in de jaarkalender in bijlage D;
• het uitgangspunt dat iedere communicatieactie de andere moet versterken;
• de communicatie goed te faseren.
3.4 Herkenbaar
Het is belangrijk dat het pensioenfonds zichtbaar de afzender is van de berichtgeving. Dit
doet het pensioenfonds door:
• gebruik te maken van een eigen herkenbaar logo en huisstijl;
• consistente toepassing van logo en huisstijl op alle communicatie-uitingen;
• een duidelijk ‘loket’ aan te geven, waar deelnemers terecht kunnen voor meer
informatie.
3.5 Communicatie over communicatie
Voordat Pensura informatie verzendt, worden betrokkenen hierover geïnformeerd:
• de onderneming (Human Resources);
• het pensioenfondsbestuur en eventuele commissies;
• bestuursadviseur en helpdesk AZL.

4. Doelgroepen
4.1 Primaire doelgroepen
• actieve deelnemers, met daarbij extra aandacht voor:
o nieuwe deelnemers aan de Beleggingspensioenmodule;
o deelnemers die uit dienst gaan, en
o bijna gepensioneerden;
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•
•
•
•

pensioengerechtigden;
gewezen deelnemers;
(gewezen) partners;
de werkgever (Human Resources).

4.2 Secundaire doelgroepen
• stakeholders en toezichthouders (DNB, AFM, vakbonden etc.).
In dit plan ligt de focus op de primaire doelgroepen. Uiteraard vindt, waar nodig,
communicatie met secundaire doelgroepen plaats.
Doelgroep onderneming
Communicatie met de werkgever neemt een belangrijke positie in. De driehoeksverhouding
werknemer, onderneming en pensioenuitvoerder benadrukt dat. In de nieuwe wetgeving
krijgt de werkgever een nog nadrukkelijkere rol in pensioencommunicatie, met name als
aanspreekpunt voor actieve deelnemers. Het fonds vindt het belangrijk om samen met de
werkgever op te trekken als het gaat over het informeren van de actieve werknemers over
pensioengerelateerde zaken.
Pensura

Uitvoeringsovereenkomst

Pensioenreglement

Diversey

Werknemer
Pensioenovereenkomst

4.3 Bpf Schoonmaak
Pensura is zich ervan bewust dat alle deelnemers en een groot deel van de gewezen
deelnemers in de basisregeling pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij Bpf
Schoonmaak. Pensura heeft in dat kader getracht om op het gebied van communicatie
samen te werken met Bpf Schoonmaak. Bpf Schoonmaak heeft aangegeven niet voor een
dergelijke samenwerking open te staan. Pensura betreurt dit, maar ziet het niet als haar
verantwoordelijkheid om over de opbouw bij Bpf Schoonmaak te communiceren. Om deze
reden is dit onderwerp niet verder opgenomen in het communicatiebeleidsplan.

5. Doelstellingen
De algemene doelstelling is tijdige, juiste, eerlijke en evenwichtige communicatie over de
pensioenregeling van Pensura en het stimuleren pensioenbewustwording van deelnemers.
Dat doet Pensura op de volgende manieren:
•
•
•

informeren over het pensioen in het algemeen (basiskennis), over life events én over de
eigen pensioensituatie in relatie tot de pensioenregeling;
helpen bij en aanzetten tot het tijdig maken van keuzes en ondernemen van actie;
bevorderen van een positieve houding ten aanzien van pensioen, het eigen pensioen en
het pensioenfonds. Pensioen is immers een belangrijk onderdeel van het pakket
arbeidsvoorwaarden bij Diversey.
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6. Communicatiemiddelen
6.1 Communicatiemiddelen
Bijlage B bevat een overzicht van de communicatiemiddelen die Pensura inzet richting de
diverse doelgroepen. Oftewel: de doelgroepen-middelenmatrix.
Pensura zet op hoofdlijnen de volgende communicatiemiddelen in:
1. het UPO, de jaaropgave, indienst- en uitdienstinformatie en andere middelen voor de
wettelijk verplichte communicatie;
2. de maandelijkse e-mailservice voor de actieve deelnemers waarvan een e-mailadres
beschikbaar is. Vanaf eind 2019 is (naar aanleiding van een onderzoek naar de
effectiviteit van de communicatie) besloten om de e-mailservices breder uit te sturen,
zodat ook andere doelgroepen de e-mailservice ontvangen als het onderwerp voor hen
relevant is;
3. verkort jaarverslag: in 2020 is besloten om wederom een digitaal verkort jaarverslag uit
te brengen. Op deze manier zijn deelnemers in een paar muisklikken op de hoogte van
de belangrijkste ontwikkelingen bij het pensioenfonds in het voorafgaande jaar. Uit het
onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie in 2019 is gebleken dat men
interesse heeft in meer informatie over het pensioenfonds, en specifiek ook in de
financiële cijfers van het fonds. Voor 2021 staat wederom een verkort jaarverslag op de
planning.
4. digitale communicatie, met een overzicht van de voor de deelnemers relevante
beschikbare informatie en actuele informatie van het fonds. Het fonds heeft een website
(www.pensioenfondspensura.nl) die door AZL beheerd wordt, inclusief een daaraan
gekoppelde mijnomgeving (Mijn Pensioencijfers) waarin deelnemers 24/7 hun eigen
pensioencijfers kunnen zien en administratieve zaken rond hun pensioen kunnen
regelen.
5. digitale verjaardagsmailing: vanaf begin 2019 krijgen actieve deelnemers op hun 55ste en
60ste verjaardag automatisch een digitale mailing van Pensura. In deze mailing worden
deelnemers attent gemaakt op hun pensioen, en doorverwezen naar een landingspagina
op de website. Mochten ze specifieke vragen hebben, dan worden ze op de
landingspagina doorverwezen naar HR. Ook in 2020 zal deze digitale verjaardagsmailing
automatisch worden verstuurd.
6.2 Periodieke vs. incidentele communicatie
Dit plan betreft de periodieke structurele communicatie. In geval van eenmalige, incidentele
communicatie wordt waar nodig bevonden door het bestuur een eenmalige aanvulling op
dit plan gemaakt.
6.3 Geïntegreerde communicatie
Het fonds kiest voor een aanpak waarbij de communicatiemiddelen elkaar versterken,
oftewel geïntegreerde communicatie. Speciale aandacht daarbij voor:
• digitale communicatie wordt steeds belangrijker. In alle communicatie van het
pensioenfonds wordt naar de website verwezen. Bovendien heeft het fonds ervoor
gekozen om zo veel mogelijk digitaal te gaan communiceren, binnen de kaders die de
nieuwe wetgeving beschrijft;
• uitgangspunt is een focus op en een optimale afstemming tussen selfservice (internet)
en de 1-op-1 communicatie (helpdesk). Als bijvoorbeeld vaker telefoontjes
binnenkomen over een bepaald onderwerp, dan komt hierover op korte termijn
informatie op de site of wordt dit onderwerp opgenomen in een e-mailservice.
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6.4 Wijze van informatieverstrekking
De nieuwe wetgeving op het gebied van pensioencommunicatie steekt in op digitalisering.
Het fonds kiest in lijn daarmee dan ook om zo veel mogelijk digitaal te gaan communiceren.
Daarvoor heeft het fonds éénmalig aan alle deelnemers verteld dat het fonds digitaal gaat
communiceren. De deelnemer kreeg de ruimte daartegen bezwaar te maken. De deelnemers
die dat hebben gedaan blijven hun persoonlijke pensioeninformatie ook op papier
ontvangen. Voor nieuwe deelnemers wordt dit meegenomen in de startinformatie.
In 2021 zal Pensura een nieuwe stap zetten op het gebied van digitaal communiceren. Vanaf
dan zal zo veel mogelijk standaardcorrespondentie digitaal worden verstuurd. Dit betekent
dat het betreffende document wordt klaargezet op de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers, en dat men hier via een e-mail op geattendeerd wordt. Alleen als er gekozen
is voor een post-profiel, ontvangt men deze communicatie nog per post.
6.5 Informatieverstrekking
In beginsel volgt het bestuur de structuur van de nieuwe wet pensioencommunicatie voor
zover daarin binnen de communicatie onderscheidt wordt gemaakt naar:
• het verplicht en spontaan verstrekken van periodieke informatie aan de verschillende
doelgroepen;
• het verstrekken van informatie op verzoek, en
• het verstrekken van eenmalige informatie bij gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis
(indiensttreding, tussentijdse beëindiging van de deelneming, pensionering, overlijden
e.d.).
Als het bestuur hierin verder wil gaan dan de wet voorschrijft, dan is dat in bijlage A
aangegeven.

7. Communicatiethema’s
Belangrijke communicatiethema’s zijn:
Life events
Privé: trouwen of samenwonen, einde relatie, kinderen, meer vrije tijd, verhuizen, ziek of
arbeidsongeschikt, overlijden.
Werk: nieuw in dienst, minder werken, stoppen met werken, andere baan, bijna met
pensioen gaan, met pensioen gaan, eerder met pensioen gaan.
Fondskarakter en beleid:
• financiële positie;
• pensioenregeling;
• premie;
• toeslagverlening;
• beleggingsbeleid, en
• klachtenregeling.
Bestuur en organisatie:
• governance.
In Bijlage C staat beschreven welke thema’s in de communicatie als speerpunt zijn benoemd.
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8. Vormgeving en schrijfstijl
Uitgangspunt is dat de communicatie duidelijk en begrijpelijk is. Vormgeving en schrijfstijl
zijn daarvoor de bepalende factoren. Belangrijke uitgangspunten:
• doelgroepgericht door uit te gaan van het standpunt van de lezer en aan te sluiten bij de
kenmerken van de lezer;
• personaliseren en de lezer persoonlijk aanspreken;
• kort en bondig formuleren;
• helder en eenvoudig taalgebruik;
• hanteren van rekenvoorbeelden die inzichtelijk maken hoe te rekenen met de diverse
pensioengetallen zoals franchise;
• vriendelijke, positieve toonzetting;
• toegankelijke en overzichtelijke vormgeving, door bijvoorbeeld het visualiseren van
voorbeelden;
• taalniveau B1: hanteerbaar voor lezers op vrijwel alle niveaus;
• consistentie in begrippen is belangrijk in het kader van de begrijpelijkheid. Het
pensioenfonds volgt de begrippen zoals de wetgeving die voorschrijft.

10. Tot Slot
Om de uitvoering van dit communicatiebeleidsplan in goede banen te leiden heeft het
pensioenfonds een Commissie Communicatie ingesteld, die hier samen met AZL sturing en
invulling aan geeft.
Aan de hand van de jaarlijkse evaluatie stelt het bestuur tijdens de laatste vergadering van
ieder jaar dit communicatiebeleidsplan voor het daarop volgende jaar vast.
Over de naleving van de informatieverplichtingen legt het bestuur verantwoording af aan de
AFM. Het bestuur werkt mee aan verzoeken om nadere informatie door deze toezichthouder
en volgt eventuele aanwijzingen op en doet daarvan verslag in het jaarverslag.
Het bestuur van Pensura, november 2020

BIJLAGEN
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A
B
C
D

Informatieverplichtingen nieuwe wet pensioencommunicatie
Doelgroep – middelenmatrix
Speerpunten 2021
Jaarkalender 2021

BIJLAGE A Informatieverplichtingen nieuwe wet pensioencommunicatie
Overall doelstelling wetgever
De deelnemer:
• weet hoeveel pensioen hij straks krijgt;
• kan nagaan of dat voldoende is;
• weet wat de risico’s zijn van de pensioenregeling.
Uniforme communicatie over koopkracht en over risico’s
Pensioenregister wordt in stappen uitgebouwd tot algemene financiële planner.
Fonds moet een website hebben met algemene (basis)info over de regeling, reglement,
jaarverslag, uitvoeringskosten.
Verantwoordelijkheden
• Werkgever wordt verantwoordelijk voor informatie over inhoud regeling aan deelnemer;
• Deelnemer moet weten dat hij zelf mede verantwoordelijk is voor een goed pensioen;
• Pensioenuitvoerder moet deelnemer transparant informeren en klantgericht werken;
• Pensioenuitvoerder kan deelnemer helpen bij maken van keuzes binnen de eigen
regeling.
Pensioencommunicatie

Vertrekpunt

Het perspectief van de deelnemer staat centraal.

Overige eisen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie sluit dankzij onderzoek en (pre)testen aan bij informatiebehoefte en
kenmerken deelnemer;
Fonds houdt rekening met motivatie en begrip deelnemer;
Informatie moet vindbaar en overzichtelijk zijn;
Informatie biedt inzicht in de keuzemogelijkheden;
Informatie biedt tijdig handelingsperspectief;
Informatie is gelaagd;
Informatie is relevant qua inhoud, tijdstip en afzender;
Informatie is correct, bevat geen tegenstrijdigheden;
Is evenwichtig, geeft informatie over beperkingen, voorwaarden;
Informatie is laagdrempelig en onderling vergelijkbaar over risico’s. Het risicoprofiel is
altijd beschikbaar op de website (in de ABTN);
Is duidelijk.

Communicatiekanaal
• Informatie mag digitaal tenzij deelnemer bezwaar maakt. Fonds moet eerst
toestemming vragen en antwoord vastleggen;
• Gaat digitaal bij voorkeur via de berichtenbox van het fonds. Alsnog schriftelijk als mail
niet aankomt;
• Digitale informatie moet duurzaam bewaard kunnen worden.

Voorinformatie over pensioen tijdens sollicitatie door werkgever
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•
•

Met deel 1 van Pensioen1-2-3;
Pensioen 1-2-3 is uniform en permanent beschikbaar op website fonds. Inclusief
pensioenvergelijker.

Pensioen 1-2-3 binnen 3 maanden
• Wanneer actie nodig van deelnemer;
• Ingangsdatum pensioenopbouw;
• Aard van de regeling;
• Toeslagverlening;
• Een duidelijke verwijzing naar het pensioenregister;
• Een verwijzing naar de website van het fonds;
• Een pensioenvergelijker inclusief risico-informatie.
UPO
• Jaarlijks voor actieven en gepensioneerden;
• Jaarlijks digitaal voor gewezen deelnemers in Mijn Pensioencijfers, vijfjaarlijks voor
gewezen deelnemers per post (voor Pensura: 2025),
Pensioenregister
• Wordt actueler;
• Bedragen netto per maand;
• Toont afgeronde bedragen;
• Is duidelijk over toeslagverlening met drie scenario’s;
• Biedt als referentie het huidig netto inkomen per maand;
• Biedt info voor alle life events;
• Ook beschikbaar voor pensioengerechtigden;
• Wordt stapsgewijs uitgebreid naar overzicht, inzicht handelingsperspectief totale
inkomen. Globaal inzicht in inkomen oude dag. Financial planner;
• Biedt duidelijkheid over risico’s en koopkrachtbehoud a.d.h.v. tekening ‘meter’ en
uniforme rekenmethodiek.
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BIJLAGE B Doelgroepen – middelen matrix
Doelgroep
Actieve
Deelnemers

Communicatiemiddel
• Telefonische helpdesk AZL
• Digitale helpdesk
• Brieven
• Formulieren
• (UPO) Pensioenopgave, incl. Factor A
• Jaarverslag
• (Populair) reglement
• Communicatiekanalen onderneming
• Informatiebijeenkomsten (incidenteel)
• Website
• Folders / brochures
• Informatieverstrekking door de onderneming of
personeelsfunctionaris (memo HR)
• Verkort jaarverslag
• E-mailservice
• Digitale verjaardagskaart bij 55 en 60 jaar
Starters in de
• Startbrief
Beleggingspensioenmodule • Daarna idem actieve deelnemer
Deelnemers uit dienst
• Stopbrief
• Daarna idem gewezen deelnemer
Bijna gepensioneerden
• Specifieke brief ‘met pensioen’
• Daarna idem actieve deelnemer
Pensioengerechtigden
• Telefonische helpdesk
• Digitale helpdesk
• Informatiepakket ‘ingang pensioen’
• Jaaropgave
• Betaalspecificaties
• UPO
• Brieven
• Website
• Verkort jaarverslag
Gewezen deelnemers
• Telefonische helpdesk
(gewezen) partners
• Digitale helpdesk
• Pensioenopgave (UPO)
• Brieven
• Website
• Verkort jaarverslag
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BIJLAGE C Speerpunten 2021
Beleidsmatig
• Digitalisering van het fonds
In 2021 zal Pensura een nieuwe stap zetten op het gebied van digitaal communiceren.
Vanaf dan zullen onder andere het Uniform Pensioenoverzicht, de jaaropgave en de brief
bij in- en uitdienst digitaal worden verstuurd. Dit betekent dat het betreffende
document wordt klaargezet op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers, en dat men
hier via een e-mail op geattendeerd wordt. Alleen als er gekozen is voor een post-profiel,
ontvangt men deze communicatie nog per post.
• Aandacht voor het nieuwe pensioenstelsel
In de pensioenwereld vinden verschillende ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen
plaats. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden en daar waar nodig opvolging aan
te geven. In het bijzonder betekent het nieuwe pensioenstelsel een grote verandering.
Het is belangrijk om hier over te (blijven) communiceren en de deelnemers al in een
vroeg stadium mee te nemen. Ook als er nog weinig bekend is over de details van de
wetgeving. De zogenaamde ‘uitkering ineens’ zal al in een eerder stadium van
toepassing zijn. Hierover dient tijdig gecommuniceerd te worden.
• Lezerspanel
In 2020 heeft de Commissie Communicatie een lezerspanel samengesteld. In 2021 wil de
Commissie het lezerspanel verder benutten. Het panel zal maximaal 2 communicatieuitingen vooraf bekijken en beoordelen. Op deze manier wil de Commissie meer input
krijgen vanuit de deelnemers (meer communiceren in twee richtingen). Ook kan door
middel van een lezerspanel een groep betrokken deelnemers worden gecreëerd.
• Thema: Beleggingsbeleid en ESG-beleid
Uit het onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie uit 2019 blijkt dat er
interesse is in meer informatie over het beleggingsbeleid en in het bijzonder over het
ESG-beleid. Afhankelijk van het besluit van het bestuur eind 2020 voor een meer ESGgericht beleggingsbeleid, kan hier ook meer over gecommuniceerd worden.
• Informatie over de DC-regeling
Pensura wil meer uitleg geven over de DC-regeling (bijvoorbeeld over de risico’s en de
keuzemogelijkheden). In 2021 wil de Commissie Communicatie informatie hierover
toevoegen aan de website.
Communicatiemiddelen
• Het opnieuw opstellen en publiceren van het verkort jaarverslag en vervolgens de link
aan alle deelnemers toesturen per mail;
• 1 keer per maand communiceren van de actuele dekkingsgraad als nieuwsbericht;
• Maandelijkse e-mailservice in stand houden om deelnemers te triggeren aandacht te
besteden aan zijn/haar pensioen.
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BIJLAGE D Jaarkalender 2021
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

Jaaropgave bruto / netto (gepensioneerden)
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Communicatie over toeslagverlening
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Actualiteitscheck (website)
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsdienst AZL (website)
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
E-mailservice
Inzet lezerspanel
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsdienst AZL (website)
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Vergadering Commissie Communicatie
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Jaarverslag 2020 op website
Verkort jaarverslag (inclusief nieuwsbericht)
Inzet lezerspanel
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice verkort jaarverslag
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Verzending UPO arbeidsongeschikte deelnemers
Verzending UPO naar actieven
Verzending UPO naar pensioengerechtigden
Verzending UPO naar slapers
Nieuwsbericht inzake verzending UPO op website
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
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November

December

Nieuwsdienst AZL (website)
Vergadering Commissie Communicatie
Actualiseren communicatiebeleidsplan voor 2022
Vaststellen speerpunten voor 2022
Actualiseren communicatiejaarkalender voor 2022
Actualiseren begroting voor 2022
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
Nieuwsbericht inzake dekkingsgraad op website
Nieuwsdienst AZL (website)
E-mailservice
Verjaardagskaart naar 55 en 60-jarigen
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Voorwoord
Het compliance charter beschrijft de definitie, doelstellingen, reikwijdte, en taken en
verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van het in stand houden van een
integere organisatie, bedrijfsvoering en compliance. Het compliance charter belicht het
belang dat Stichting Pensioenfonds Pensura (verder: Pensura) hecht aan de inrichting en
inbedding van compliance en sluit aan bij de kernwaarden van Pensura. Door het opstellen
van het compliance charter wordt richting het bestuur, het verantwoordingsorgaan, het
intern toezicht, de compliance officer en toezichthouders transparant gemaakt wie
verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de integere bedrijfsvoering. Periodiek, ten minste
driejaarlijks, wordt getoetst of dit compliance charter aanpassing behoeft.
Het bestuur van Pensura is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het
compliance charter. De eindverantwoordelijkheid voor compliance ligt eveneens bij het
bestuur.
Naast dit compliance charter beschikt Pensura over in ieder geval de volgende documenten:
‐ Compliance jaarplanning
‐ Gedragscode
‐ Incidentenregeling
‐ Klokkenluidersregeling

1 | Inleiding
Pensura heeft als doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen enerzijds de
onderneming en anderzijds haar medewerkers, en het als gevolg daarvan uitkeren of doen
uitkeren van pensioen‐ of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers,
aanspraak‐ en pensioengerechtigden. In dit kader heeft Pensura als missie het op lange
termijn verzorgen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het
streven naar het gedurig waardevast houden van ingegane pensioenrechten en premievrije
pensioenaanspraken.
Om dit te bewerkstelligen is het voeren van een integere bedrijfsvoering een belangrijke
voorwaarde. Het voeren van een integere bedrijfsvoering gaat verder dan het alleen voldoen
aan wet‐ en regelgeving. Het gaat om het hebben van een cultuur waar het als
vanzelfsprekend is dat Pensura en de daaraan verbonden personen handelen in
overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet‐ en
regelgeving. De invulling van het onderwerp compliance bij Pensura heeft betrekking op het
bevorderen van deze integere cultuur.
Het bestuur van Pensura is en blijft eindverantwoordelijk voor een integere bedrijfsvoering.
De compliance officer ondersteunt het bestuur bij de invulling van deze
verantwoordelijkheid.
Dit compliance charter bevat de uitgangspunten van compliance door de definitie,
doelstellingen, reikwijdte, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het
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kader van het in stand houden van een integere organisatie, bedrijfsvoering en compliance
binnen Pensura te benoemen.

2 | Definitie compliance
Pensura wil een betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenovereenkomsten die de
aangesloten ondernemingen met de (gewezen) werknemers hebben afgesloten. Het
pensioenbeheer van het fonds moet daarvoor correct en (kosten)efficiënt worden
uitgevoerd, op basis van goede afspraken met de ondernemingen. Daarbij dient er sprake te
zijn van een goed en solide vermogensbeheer en een adequaat risicobeheer. In het streven
naar een goed en betrouwbaar imago is daarnaast transparante communicatie van belang.
Voor het behalen van voorgaande doelstelling is een integere bedrijfsvoering en de naleving
van wet‐ en regelgeving een noodzakelijke voorwaarde.
Compliance is het voorkomen van een inbreuk op de integriteit, bedrijfsvoering, reputatie en
financiële situatie (soliditeit) van een pensioenfonds als gevolg van het niet naleven van
(interne) wet‐ of regelgeving of andere (ongeschreven) maatschappelijke normen.
Bij compliance gaat het voornamelijk om integer handelen. Integriteit staat bij het
beheersen van de risico’s op het gebied van compliance centraal. Het reputatierisico is
“slechts” een van de mogelijke negatieve effecten van het niet integer handelen. De schade
voor Pensura als gevolg van verlies van reputatie kan wel aanzienlijk meer zijn dan een boete
of een direct financieel verlies. Reputatie is namelijk een van de graadmeters van het
vertrouwen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden
van Pensura. Aldus levert integer handelen en meer in het bijzonder een compliance cultuur
een constructieve bijdrage aan een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds.

3 | Doelstelling compliance
Doelstelling van compliance is het bevorderen van een integere cultuur. Een cultuur waar
het als vanzelfsprekend is dat Pensura en de daaraan verbonden personen handelen in
overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet‐ en
regelgeving. Een cultuur waarin de professionele, individuele verantwoordelijkheid
gestimuleerd en beloond wordt. Voor het bewerkstelligen van een integere bedrijfscultuur
zijn de volgende elementen van groot belang:1
 Consistent handelen
 Voorbeeldgedrag
 Uitvoerbaarheid
 Belangenafweging/evenwichtig handelen
 Transparantie
 Bespreekbaarheid
 Handhaving.

1

Dit zijn “De 7 elementen van een integere bedrijfscultuur” van DNB.
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4 | Reikwijdte compliance
Het compliance risico wordt beheerst door de onderwerpen of thema’s te benoemen die
een materiële impact hebben op de integriteit van Pensura en deze uit te werken in een
normenkader. Het beleidskader en de procedures van Pensura zijn gebaseerd op actuele
wet‐ en regelgeving. Compliance richt zich voornamelijk (maar niet uitsluitend) op wet‐ en
regelgeving die onder gedragstoezicht van De Nederlandsche Bank valt. Het normenkader en
de daarop toepasbare beheersmaatregelen zullen zodanig door Pensura worden
geïmplementeerd dat eenieder binnen Pensura weet wat van hen wordt verwacht. De
onderwerpen of thema’s zullen periodiek worden vastgelegd op basis van een
integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Bij deze analyse vindt een inventarisatie plaats van de voor
Pensura relevante wet‐ en regelgeving en (ongeschreven) regels. Vervolgens wordt
vastgesteld welke wet‐ en regelgeving alsmede (ongeschreven) regels een materiële impact
hebben op de integriteit van Pensura. Deze wet‐ en regelgeving en (ongeschreven) regels
worden vertaald in compliance thema’s en risico’s rondom de integere bedrijfsvoering. Dit is
de reikwijdte van compliance. Thema’s die in dit kader relevant kunnen zijn, zijn opgenomen
in onderstaande lijst.
Integriteit organisatie:
 Integere bedrijfscultuur, bedrijfsvoering en besluitvorming
 Integriteitscode:
o Belangenverstrengeling (of de schijn daarvan)
o Relatiegeschenken
o Uitnodigingen
o Nevenfuncties
o Zakelijke belangen
o Pensioenfondseigendommen
o Leveranciers en dienstverleners
o Vertrouwelijkheid
 Incidenten
 Klachten
 Uitbesteding
 Marktmisbruik, waaronder voorwetenschap / insiders
 Sanctiewetgeving / witwassen en terrorismefinanciering
 Fraude
 Gegevensbescherming (omgaan met bedrijfsgevoelige informatie)
 Informatiebeveiliging en cybercrime
 Privacy
 (Financiële) sancties en fiscaliteit
Integriteit verbonden personen:
 Geschiktheid en betrouwbaarheid (mede)beleidsbepalers
 Beheerst beloningsbeleid
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5 | Onafhankelijkheid van de compliance functie
De ultieme verantwoordelijkheid ten aanzien van compliance ligt bij het bestuur van
Pensura. Het bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van
een effectieve compliance functie.
Teneinde een effectieve compliance functie te bewerkstelligen is de steun van het bestuur
en een algemeen gedragen integere bedrijfscultuur onontbeerlijk. Er zijn derhalve enkele
randvoorwaarden voor een effectieve compliance functie. Denk hierbij aan:
 De juiste “tone at the top” en bewustzijn bij de verbonden personen.
 Onafhankelijkheid van de compliance functie (niet alleen qua positionering, maar
ook competentie van de persoon, onafhankelijk “in state, in mind en in
appearance”).
Om de onafhankelijkheid van de compliance functie te waarborgen, rapporteert de
aangestelde compliance officer rechtstreeks aan het bestuur.

6 | Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
Voor het borgen van een integere bedrijfscultuur is het uitgangspunt dat in alle gevallen van
mogelijke belangenconflicten en naleving van relevante wet‐ en regelgeving iedere
verbonden persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft richting het pensioenfonds en de
belanghebbenden van het pensioenfonds. Het bestuur is eindverantwoordelijk en legt
hierover verantwoording af. De compliance officer ondersteunt het bestuur bij de invulling
hiervan. De compliance functie is door Pensura belegd bij een medewerker van de
aangesloten onderneming.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer zijn:
 Het periodiek (ten minste jaarlijks) rapporteren aan het bestuur over integriteit en
compliance aangelegenheden;
 Het uitvoeren van een (minimaal) jaarlijkse uitvraag naar naleving van de gedragscode
onder de verbonden personen van Pensura;
 Het toezicht houden op de aanwezigheid van relevante interne regels en procedures van
het fonds;
 Het creëren van bewustwording ten aanzien van integere bedrijfscultuur en compliance;
 Het fungeren als aanspreekpunt op het gebied van compliance binnen Pensura en het in
dat kader beantwoorden van alle voorkomende vragen op het gebied van compliance en
integriteit van verbonden personen;
 Het op verzoek van het bestuur verzorgen van een controle en update van de
compliance documenten, waaronder de gedragscode van Pensura;
 Het op verzoek van het bestuur verzorgen van awareness sessies of trainingen met
betrekking tot compliance en integriteit;
 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over kwesties op het gebied van
compliance en integriteit.
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De compliance officer heeft in het kader van de taakuitoefening de volledige en onbeperkte
toegang tot alle informatie, eigendommen en eventuele medewerkers van Pensura en, in
het geval van het instellen van een onderzoek, heeft de compliance officer de bevoegdheid
medewerking te verlangen van verbonden personen binnen Pensura. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van specialisten binnen of buiten het fonds.
In het kader van handhaving heeft de compliance officer de bevoegdheid het bestuur te
adviseren over sancties (o.a. waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag) bij niet‐naleving
van interne gedragsregels, binnen de kaders van de interne regeling. De uiteindelijke sanctie
wordt opgelegd door het bestuur in overeenstemming met de statuten van Pensura.

7 | Monitoring en rapportagelijnen
Om op een geobjectiveerde manier te kunnen aantonen dat Pensura voldoet aan relevante
geldende wet‐ en regelgeving (waaronder begrepen interne richtlijnen) en beschikt over een
integere bedrijfsvoering en ‐cultuur voert de compliance officer monitoringswerkzaamheden
uit. Hiermee brengt de compliance officer op een systematische manier mogelijke
compliance risico’s in kaart en rapporteert daarover periodiek (ten minste jaarlijks) aan het
bestuur.
De compliance officer kan een aantal methoden inzetten om een monitoring uit te voeren,
waaronder (niet limitatief):
 steekproefsgewijze dossiercontrole;
 vragenlijsten en overige uitvragen;
 interviews;
 risico self assessments (zoals SIRA);
 systeemcontrole.
Van uitgevoerde monitoringactiviteiten wordt een rapportage gemaakt, die wordt
besproken met het bestuur. Indien uit de rapportage blijkt dat er gebreken zijn, zullen deze
als een bevinding worden opgenomen in de compliance rapportage. Vervolgens zal het
bestuur aan de hand van de geconstateerde bevindingen besluiten tot het aanpassen van (of
implementeren van nieuwe) procedures zodat de geconstateerde risico’s kunnen worden
gemitigeerd dan wel zal het bestuur het risico accepteren. De compliance officer ziet toe op
opvolging van de aanbevelingen, opmerkingen en afspraken, geformuleerd in het rapport,
en betrekt de opvolging daarvan in de volgende rapportage aan het bestuur. De compliance
rapportage wordt jaarlijks opgesteld. Indien de compliance officer daar aanleiding toe ziet,
kunnen tussentijdse rapportages worden opgesteld.

8 | Communicatie en overlegvormen
De compliance officer wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de bestuursvergadering en
heeft rechtstreeks toegang tot het bestuur en de afzonderlijke bestuurders. Er is periodiek
overleg tussen de compliance officer en het bestuur. Het bestuur neemt periodiek kennis
van de compliance rapportage. Indien nodig wordt het bestuur tussentijds geïnformeerd
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door de compliance officer. De compliance officer bespreekt de lopende compliance
kwesties met het bestuur.
Indien de compliance officer daar aanleiding toe ziet, staat het de compliance officer vrij om
in overleg te treden met de overige relevante personen binnen Pensura. Te denken valt aan
de leden van het verantwoordingsorgaan, de leden van het intern toezicht (de
visitatiecommissie) en de sleutelfunctionarissen risicobeheer, interne audit en actuarieel.
Tevens kan de compliance officer, na overleg daartoe met het bestuur, in contact treden
met de uitbestedingspartners, de accountant en/of de certificerend actuaris van het fonds,
en/of externe toezichthouders.

9 | Slotbepaling
Het bestuur van Pensura kan het compliance charter te allen tijde wijzigen. Het bestuur
evalueert het compliance charter ten minste driejaarlijks.
Deze versie van het compliance charter treedt in werking per 23 september 2019.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 september 2019.

…………………………………………
H.J.J. Debrauwer
voorzitter

…………………………………………
D.H.M. Geerlings
secretaris

Compliance charter Stichting Pensioenfonds Pensura – versie 2019

7

Bijlage 9

IT beleid

50

Uitgangspunten IT-beleid Stichting Pensioenfonds Pensura
Het bestuur van stichting Pensioenfonds Pensura (hierna Pensura) is zich bewust dat een
goede beheersing van het IT risico belangrijk is en is aldus een aandachtgebied van het
bestuur. Onderstaande beleidsuitgangspunten bestrijken de IT-aspecten van alle disciplines
van het pensioenfonds (vermogensbeheer, pensioenuitvoering en communicatie).
Een goed IT-beleid moet bijdragen aan het voldoen aan artikel 143 van de pensioenwet
namelijk: een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en
integere bedrijfsvoering waarborgt. Daarnaast dient een pensioenfonds te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarin is geregeld dat er passende
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer moeten worden gelegd om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
Governance
Organisatie
Het IT-beleid van Pensura wordt vastgesteld op bestuursniveau. De verdere uitwerking en
monitoring is onderdeel van de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie
Pensioenen Financiën. Jaarlijks maakt het IT-risico onderdeel uit van de herijking van de
risicomatrix van het fonds en minimaal eenmaal in de twee jaar reviewt het bestuur het ITbeleid op actualiteit en adequaatheid
Pensura heeft alle operationele activiteiten (beleggen, pensioenuitvoering en communicatie)
uitbesteed. Dit maakt dat de IT-risicobeheersing door de externe dienstverleners belangrijk
is. Het IT-beleid gaat daarom uit van algemene uitgangspunten aangevuld met toezicht op
de IT-risico’s van de dienstverleners.
Voor de vergaderingstukken van bestuur en commissies wordt gebruik gemaakt van Google
Drive binnen de beschermde IT-omgeving van Diversey. Ook bestuursleden die niet (meer)
werkzaam zijn binnen Diversey maken gebruik van een Diversey mail account voor hun
correspondentie (2 staps authenticatie). AZL maakt gebruik van zijn eigen, beveiligde ITsystemen voor het delen van vergaderstukken en overige documenten en voor de emailcorrespondentie met het fonds.

Risico- analyse en beheersing
Aan de dienstverleners wordt als eis gesteld dat hun volwassenheidsniveau (Cobit) op
minimaal niveau 3 ligt en in navolging van de aangescherpte eisen van DNB (2018 -2020)
voor de navolgende controls op minimaal niveau 4 ligt: “IT Risk management framework”,
“Risk assessment“en “maintenance and monitoring of a risk action plan”.
Periodiek worden de IT-risico’s in de bedrijfsvoering geïnventariseerd, tevens wordt de
relatie met de doelstelling van het fonds en de mate van beheersing inzichtelijk gemaakt.
De dienstverleners die het beleggingsbeleid en –administratie uitvoeren en de
pensioenuitvoering verzorgen worden jaarlijks gevraagd om een externe IT risicoanalyse 1.
1

Dit kan door middel van een risicoscan of een ISAE3402- dan wel -3000 certificering. In een ISAE is het
risicobeheersingsysteem opgenomen wat betrekking heeft op informatiebeveiliging, beschikbaarheid van
systemen, systeemintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy.
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Op basis hiervan worden de IT-risico’s gerapporteerd en de IT-risicobeheersing (en
bescherming van persoonsgegevens) door het bestuur vastgesteld. Uit de risico-analyses
volgen eventueel risico’s die door het bestuur als onvoldoende gemitigeerd worden
beschouwd. Vervolgens zullen hiervoor door het bestuur en dienstverleners actieplannen
moeten worden opgesteld en additionele beheersmaatregelen dienen te worden getroffen.
De pensioenuitvoerder, de vermogensbeheerder(s) en de beleggingsadministrateur dienen
minimaal te beschikken over een ISAE3402 rapport. Hierin worden de maatregelen
beschreven om de juistheid en volledigheid van de pensioenadministratie (deelnemers-,
uitkerings- en financiële administratie) en beleggingen te beheersen en daarmee de
integriteit van data. Daarnaast kan het pensioenfonds ook additionele eisen stellen (zoals
audits).

Uitwerking kwaliteitseisen
1) Systemen
Met betrekking tot de systemen moeten eisen gesteld worden inzake:
Kwaliteit (Accuracy)
De kwaliteit van de systemen moet voldoen aan de standaarden gesteld door sector en
toezichthouders.
Continuïteit (Availability)
De beschikbaarheid voor de bedrijfsprocessen is op dusdanig niveau dat een kwalitatief
goede dienstverlening aan de deelnemers en werkgevers kan worden geboden. Er is een
business continuity plan beschikbaar;
Aanpasbaarheid (Agility)
De systemen zijn dusdanig ingericht dat het fonds tijdig kan reageren op gewijzigde eisen
aan de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door aanpassingen in wet- en regelgeving;
Veiligheid (Access)
De beveiliging van de systemen is dusdanig dat de beschikbaarheid en kwaliteit
gewaarborgd is om een kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening aan de
deelnemers en werkgevers te bieden.
Compliant (Awareness)
Het IT-landschap is compliant met wet- en regelgeving en met de fondsreglementen en
-contracten en stelt het fonds in staat om te voldoen aan de voor haar van toepassing zijnde
wet- en regelgeving. Er is een proces aanwezig, waarbij nieuwe en gewijzigde wetgeving,
dan wel aanpassingen in fondsreglementen of -contracten worden gesignaleerd en tijdig
worden geïmplementeerd.
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2) Data

De data van het fonds zijn aan de hand van de eerdergenoemde uitgangspunten als volgt
geclassificeerd:
Data

Beschikbaarheid

Integriteit

Vertrouwelijkheid

Deelnemerdata

Noodzakelijk

Beschermd

Vertrouwelijk

Pensioendata

Noodzakelijk

Hoog

Bedrijfsvertrouwelijk

Beleggingsportefeuille Noodzakelijk

Hoog

Vertrouwelijk

Bankmiddelen

Belangrijk

Hoog

Bedrijfsvertrouwelijk

Bestuursinformatie

Belangrijk

Hoog

Bedrijfsvertrouwelijk

In de bijlage bij dit IT beleid zijn de in bovenstaand overzicht genoemde termen nader
uitgewerkt.

3) Organisatie
Met betrekking tot de IT-organisatie van de uitbestedingspartners worden de volgens eisen
gesteld
Business continuity Plan:
Een BCP moet aanwezig zijn en duidelijk aangeven hoe snel geacht wordt alles weer up and
running te zijn en hoe eventueel de integriteit van data wordt hersteld.
Configuratiemanagement:
Configuration management zorgt ervoor dat alle configuratie kenmerken worden geborgd.
Voor kritische softwaretoepassingen (het pensioenadministratiesysteem) worden alle
wijzigingen in de configuratie opgeslagen en volgens strikte procedures uitgevoerd.
Informatiebeveiliging:
Procedures (zoals autorisatie en authenticatie) en beveiligingstechnieken (zoals firewalls,
network segmentatie, encryptie) worden toegepast om de veiligheid van data-opslag en
transport te borgen. Er is specifiek beleid voor mobiele communicatie en het gebruik van
opslagmedia (usb-sticks), alsmede voor het gebruik van virtuele services in de cloud.
Daarnaast is er beleid om de IT-omgeving te beschermen tegen cyber criminaliteit (zoals
malware attacks) door de inzet van technologie.
Agility:
De dienstverleners van het fonds moeten in staat zijn om adequaat en tijdig de
aanpassingen in hun systemen en procedures door te voeren indien noodzakelijk als
wetgeving en/of pensioenregelingen veranderen.
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Uitwijk:
Er is een uitwijkplan en -mogelijkheid geregeld d.w.z. er is een zogenaamd Disaster
Recovery Plan (DRP) dat ook regelmatig getest wordt.
Fysieke beveiliging:
Maatregelen worden toegepast om faciliteiten te beveiligen (gebouwen, elektriciteit) om
effecten te voorkomen van rampen en ongelukken (natuurlijke en menselijke aard).
Changemanagement:
Er zijn goede procedures en methodes aanwezig om veranderingen in het IT-landschap door
te voeren op een correcte wijze en binnen de gestelde deadlines.
Incidentmanagement:
Er is een adequaat systeem van meldingen van incidenten en het afhandelen ervan met als
doel het zo snel mogelijk weer herstellen van de oorspronkelijke situatie. Goede registratie
en monitoring is aanwezig.
Usermanagement:
Systemen van binnen en buiten de organisatie worden goed beheerd met als doel de
gebruiker altijd te kunnen helpen.
(HR-)Resources:
De IT-organisatie beschikt over voldoende en kundige medewerkers.
Wegvallen leveranciers:
Software-applicaties van externe leveranciers zijn continu beschikbaar. De continuïteit
bestaat hetzij doordat de applicaties eenvoudig vervangbaar zijn, hetzij doordat een escrowovereenkomst (Opm: zijn er dergelijke overeenkomsten ?) de toegang afdwingbaar maakt
bij discontinuïteit van de leverancier.

Bescherming persoonsgegevens (zie ook Privacybeleid Pensura vastgesteld op 24 mei
2018)
Pensura gaat als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verantwoord om met
persoonsgegevens Het bestuur bepaalt welke persoonsgegevens, voor welk doel op welke
manier en met welke middelen worden verwerkt.
Met dienstverleners die als verwerker
verwerkersovereenkomsten aangegaan.

namens

het

fonds

optreden

worden

Er wordt gezorgd voor een adequate beveiliging van data.
Er is een procedure voor melding van datalekken. Deze is bij alle medewerkers bekend.
Met de beveiliging van persoonsgegevens wordt rekening gehouden bij de inrichting van ITinfrastructuur en processen, alsmede door dataminimalisatie (beperken tot de hoogst
noodzakelijke persoonsgegevens) en door transparantie (het adequaat informeren van
betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt).
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De technische en organisatorische maatregelen die zijn ingesteld om persoonsgegevens te
beveiligen tegen diefstal of onrechtmatige verwerking (onbevoegde kennisneming, wijziging,
of verstrekking van gegevens) zijn verwerkt in de processen welke onder de jaarlijkse ISAEcertificering van de betreffende dienstverleners van het fonds vallen. Hiermee wordt de
naleving van de maatregelen geborgd.
De beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in de verwerkersovereenkomst of de
uitbestedingsovereenkomst met het pensioenfonds, of worden door overdracht van het IT
beleid aan het pensioenfonds bekend gemaakt.
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Bijlage
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid beschrijft hoeveel en wanneer data toegankelijk is en kan worden gebruikt.
De onderscheiden niveaus van beschikbaarheid zijn:
- Niet nodig: De gegevens kunnen zonder gevolgen langere tijd niet beschikbaar zijn.
Schending van beschikbaarheid heeft geen gevolgschade;
- Belangrijk: De informatie of service kan incidenteel uitvallen, het bedrijfsproces staat
incidentele uitval toe. De continuïteit zal op redelijke termijn moeten worden hervat.
Schending van deze classificatie kan enige (in)directe schade toebrengen;
- Noodzakelijk: De informatie of service zou niet moeten uitvallen, het bedrijfsproces staat
nauwelijks uitval toe. De continuïteit zal snel moeten worden hervat. Schending van deze
classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen;
- Essentieel: De informatie of service behoort alleen in zeer uitzonderlijke situaties uit te
vallen, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit, het bedrijfskritische bedrijfsproces staat
eigenlijk geen uitval toe. De continuïteit zal zeer snel moeten worden hervat. Schending van
integriteit kan (zeer) grote schade toebrengen;

Integriteit
Integriteit gaat over het in overeenstemming zijn van informatie met de werkelijkheid en dat
niets ten onrechte is achtergehouden of verdwenen (juistheid, volledigheid en tijdigheid). De
onderscheiden niveaus van integriteit zijn:
- Niet zeker: Deze informatie mag worden veranderd. Geen extra bescherming van integriteit
noodzakelijk. Schending van integriteit heeft geen gevolgschade;
- Beschermd: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie heeft geen directe
hinder van (integriteits)fouten. Een basisniveau van beveiliging is noodzakelijk. Schending
van deze classificatie kan enige (in-)directe schade toebrengen;
- Hoog: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat zeer weinig
(integriteits)fouten toe. Bescherming van integriteit is absoluut noodzakelijk. Schending van
deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen;
- Absoluut: Het bedrijfsproces dat gebruik maakt van deze informatie staat geen
(integriteits)fouten toe. Schending van integriteit kan (zeer) grote schade toebrengen.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid beschrijft de bevoegdheden en de mogelijkheden tot muteren, kopiëren,
toevoegen, vernietigen of kennisnemen van informatie voor een gedefinieerde groep van
gerechtigden. De onderscheiden niveaus van vertrouwelijkheid zijn:
- Openbaar: Alle informatie die algemeen toegankelijk is voor een ieder. Er is geen
schending van deze classificatie mogelijk;
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- Bedrijfsvertrouwelijk: Informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers
van de eigen organisatie(s). Vertrouwelijkheid is gering. Schending van deze classificatie kan
enige (in)directe schade toebrengen;
- Vertrouwelijk: Informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep
gebruikers. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van vertrouwen. Schending
van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen;
- Geheim: Dit betreft gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct
geadresseerde. Schending van deze classificatie kan zeer grote schade toebrengen.
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Privacybeleid Pensura

Inleiding
Persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goed uitvoeren en administreren van de
pensioenadministratie. Dit privacybeleid vormt het vertrekpunt voor Privacy Management binnen
het pensioenfonds. Het pensioenfonds voert een beleid dat gericht is op behoorlijke en zorgvuldige
gegevensverwerking in overeenstemming met de wet. Het pensioenfonds mag niet meer gegevens
verwerken dan noodzakelijk is voor het doel. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve
voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale gegevensuitwisseling vergen aanpassing van
de bescherming van gegevens en de waarborging van privacy.
Het pensioenfonds is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft.
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1. Algemeen
1.1 Definities
Een persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon (zoals NAW, salaris‐ en pensioengegevens, arbeidsongeschiktheid
gegevens, klantnummer of Burger Service nummer);
Verwerken van
persoonsgegevens:
alle handelingen die het pensioenfonds kan uitvoeren met
persoonsgegevens (zoals verzamelen, inzien, opslaan, doorzenden,
afschermen en vernietigen);
Verwerkings‐
verantwoordelijke:
bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens.
In dit beleid is het pensioenfonds verwerkingsverantwoordelijke;
Verwerker:

verwerkt in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens;

Betrokkene:

de persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt
(zoals de aanspraak‐ en uitkeringsgerechtigde);

Toezichthouder(s):

het pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende toezichthouders
zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), en De Nederlandsche Bank (DNB).

1.2 Visie, scope en doel
Visie
Het pensioenfonds beschouwt privacy als een duurzaamheidsthema, gekoppeld aan thema’s zoals
governance, integriteit, kwaliteit en klantgerichtheid. De ambitie is het bereiken van een cultuur
waarbinnen naleving van privacywetgeving vanzelfsprekend is.
Scope
De primaire doelgroep van dit beleid zijn alle functionarissen van het pensioenfonds. Van hen wordt
verwacht dat zij bewust omgaan met privacy en zich intensief inspannen voor het voorkomen van
privacy incidenten.
Bij het ontwikkelen van informatiesystemen en diensten wordt het privacy‐element vanaf het
ontwerp als voorwaarde meegenomen (Privacy by Design). Het pensioenfonds zorgt ervoor dat
privacy verhogende technologieën kunnen worden ingezet. Daarnaast zal maximale transparantie
worden nagestreefd ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens en zullen klantvriendelijke
privacy instellingen zoveel mogelijk worden ingezet (Privacy by Default).
Doel
Het privacybeleid van het pensioenfonds is er op gericht dat persoonsgegevens
 worden verwerkt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
 voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld
en vervolgens niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere
verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden beschouwt het pensioenfonds als verenigbaar met de
doeleinden;
 toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
zij worden verwerkt;
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juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; het pensioenfonds neemt alle redelijke maatregelen
om de persoonsgegevens die onjuist zijn, te wissen of te rectificeren;
worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren
dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; het
pensioenfonds kan persoonsgegevens voor langere perioden opslaan voor zover de
persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk
of historisch onderzoek of statistische doeleinden; het pensioenfonds zal daarbij passende
technische en organisatorische maatregelen treffen om de rechten en vrijheden van de
betrokkene te beschermen;
door passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden
verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd
zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging.

1.3 Ingangsdatum
Het privacybeleid treedt in werking op 25 mei 2018.
1.4 Raakvlakken met andere beleidsstukken
Het privacybeleid heeft raakvlakken met IT‐beleid, risicomanagement en uitbestedingsbeleid.
1.5 Herkomst en categorieën persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de
volgende betrokkenen
(gewezen) deelnemers

partners en kinderen van (gewezen)
deelnemers

ex‐partners en nabestaanden van
(gewezen) deelnemers
functionarissen van het
pensioenfonds (zoals leden van het
bestuur, verantwoordingsorgaan)
dienstverleners (zoals actuaris)

verkrijgt het pensioenfonds van
 de werkgever
 de Basisregistratie Persoonsgegevens
 het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
 de betrokkene
 de werkgever
 de (gewezen) deelnemer
 de betrokkene
 de Basisregistratie Persoonsgegevens
 betrokkene
 de Basisregistratie Persoonsgegevens
de betrokkene

de betrokkene.
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Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens uit de volgende categorieën.
Categorie
Identificerende
gegevens
Kwalificerende
gegevens
Procesgegevens

Juridische gegevens

Toelichting
Zoomen direct in op een individu
Zeggen wat over een persoon
Helpen de gegevensverwerking
met betrekking tot een persoon
in goede banen te leiden
Gegevens die bij wet of juris‐
prudentie als privacygevoelig zijn
aangemerkt of waarvan het
gebruik wettelijk is beperkt

Voorbeelden
Naam, geboortedatum,
overlijdensdatum, pasfoto
Leeftijd, geslacht, salaris,
burgerlijke staat
Rekeningnummer,
deelnemersnummer
BSN
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2. Wettelijk kader
2.1 Achtergrond van het beleid
Het wettelijk kader wordt vanaf 25 mei 2018 in de basis gevormd door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR).
Door vaststelling van dit privacybeleid geeft het bestuur van het pensioenfonds invulling aan haar
wettelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in privacybeleid volgens artikel 24 lid 2 van de AVG.
Daarbij heeft het bestuur zich mede gebaseerd op de “Guidance verwerking persoonsgegevens
pensioenfondsen” van de Pensioenfederatie.
2.2 Principes voor de verwerking van persoonsgegevens
Rechtmatigheid
Het pensioenfonds verkrijgt de persoonsgegevens rechtmatig.
Het pensioenfonds verkrijgt de persoonsgegevens op grond van
1. de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de betrokkene en
2. de uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met het pensioenfonds heeft gesloten;
3. het pensioenreglement;
4. het bekleden van een functie voor het pensioenfonds dan wel het werkzaam zijn voor het
pensioenfonds;
5. overeenkomst van dienstverlening;
6. wet‐ en regelgeving.
Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die nodig zijn voor de
volgende doeleinden:
1. De uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen de betrokkene en de werkgever;
2. Het functioneren als pensioenfonds;
3. De wettelijke verplichting die op het pensioenfonds rust.
Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, zoals
marketing en profilering.
De verschaffing van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens berust niet op
toestemming van de betrokkene.
Behoorlijkheid
De verwerking moet wordt beperkt tot wat noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken.
Persoonsgegevens worden indien mogelijk geaggregeerd, geanonimiseerd en gewist. De
opslagperiode van de persoonsgegevens is beperkt en er zijn termijnen voor het wissen of periodiek
toetsen van de persoonsgegevens.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor
zover nodig, voor deze doeleinden, juist, volledig en up‐to‐date zijn.
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Transparantie
Er moet volledige transparantie bestaan over de praktijk en het beleid met betrekking tot het
verwerken van persoonsgegevens. Verwerkingen moeten gemakkelijk inzichtelijk en actueel zijn. De
beschrijving van de verwerking, de aard van de aanwezige persoonsgegevens en de hoofddoelen van
het gebruik dienen altijd up to date te zijn. De identiteit en de verantwoordelijke proceseigenaar
voor de verwerking dienen altijd bekend te zijn.
Het pensioenfonds deelt de betrokkene mede wat zijn rechten zijn.
2.3 Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen
Het pensioenfonds kan persoonsgegevens doorgeven naar landen binnen de Europese Economische
Ruimte (EER), indien dat noodzakelijk is voor het doeleinde, of als wet of regelgeving daartoe
verplicht.
Het pensioenfonds kan persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER, indien de Europese
Commissie heeft besloten dat een betreffend land passende waarborgen biedt ter bescherming van
de persoonsgegevens of op grond van een modelovereenkomst die de Europese Unie heeft
goedgekeurd en die is afgesloten met een partij in een land buiten de EER.
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3.

Governance

3.1 Structuur
Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.
Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens of laat deze door een verwerker verwerken in
overeenstemming met de AVG.
Om tot een adequate afdekking van de geïdentificeerde risico’s te komen heeft het pensioenfonds de
volgende taken en verantwoordelijkheden belegd bij de onderstaande functies:
Functie
Bestuur

Commissie
Pensioenen en
Financiën

Verantwoordelijkheid
 Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het
(laten) naleven van wetgeving en realiseert door goedkeuring van
dit privacybeleid en de nadere uitwerking hiervan via
procesbeschrijvingen het wettelijk vereiste niveau van bescherming
van persoonsgegevens.
 Rekenschap (laten) afleggen over privacybeleidsvoering via het
jaarverslag.
 Is eerste aanspreekpunt met betrekking tot privacy gerelateerde
zaken voor verwerkers en overige partijen die verbonden zijn aan
het pensioenfonds.
 Beoordeelt interpretatie van privacywetgeving voor het
pensioenfonds.
 Adviseert het bestuur van het pensioenfonds en proceseigenaren op
het gebied van privacy‐compliance.
 Monitort de opvolging en eventuele wijzigingen van wet‐ en
regelgeving.
 Helpt privacyklachten tot een goed einde te brengen.
 Adviseert het bestuur bij privacy‐incidenten.

3.2 Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Privacy Officer
Het pensioenfonds heeft geen Functionaris gegevensbescherming aangesteld omdat zij hiertoe
wettelijk niet verplicht is. Het pensioenfonds borgt op andere manieren dat de verwerking van
persoonsgegevens geschiedt volgens dit privacybeleid.
Toelichting
Een FG is verplicht gesteld in het geval:
a) van een overheidsinstantie of overheidsorgaan;
b) regelmatige en stelselmatige en grootschalige observatie onderdeel is van de
kernactiviteiten; of
c) grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens
betreffende gezondheid) en van strafrechtelijke persoonsgegevens onderdeel is van de
kernactiviteiten.
De hiervoor genoemde punten a, b en c zijn niet aan de orde is. Het pensioenfonds verwerkt wel
op grootschalige wijze persoonsgegevens, maar de grootschaligheid heeft geen betrekking op
bijzondere persoonsgegevens. Voor de uitvoering van arbeidsongeschiktheidspensioen en de
vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt het
arbeidsongeschiktheidspercentage verwerkt.
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Het pensioenfonds verwerkt zelf persoonsgegevens niet op grote schaal en stelt daarom geen privacy
officer aan. De Commissie Pensioenen en Financiën heeft privacy als aandachtsgebied.
3.3 Inschakeling van verwerker
Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan verwerkers: AZL N.V. en ABN AMRO
Pension Services.
Het pensioenfonds vergewist zich ervan dat de verwerker persoonsgegevens verwerkt in
overeenstemming met de wet en dat diens privacybeleid niet strijdig is met het privacybeleid van het
pensioenfonds. Het pensioenfonds sluit hiertoe een verwerkersovereenkomst met de verwerker.
3.4 Accountant, actuaris
In verband met controles ten behoeve van de certificering krijgen de accountant en de certificerend
actuaris bestanden met persoonsgegevens. Deze partijen zijn verantwoordelijke in de zin van de AVG
voor wat betreft de door deze partijen uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens.
3.5 Verzekeraar
Het pensioenfonds heeft de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid verzekerd bij elipsLife
AG (de verzekeraar) en draagt in verband met die verzekering slechts de daarvoor benodigde
persoonsgegevens over aan de verzekeraar. De verzekeraar is verantwoordelijke in de zin van de AVG
voor wat betreft de door deze partij uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens.
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4. Risico’s
Om tot een solide en effectief privacybeleid te komen, dient inzicht te worden gegeven in de risico’s
die zich op dit gebied kunnen voordoen. De volgende privacy risico’s zijn daarbij geïdentificeerd en
worden middels het privacybeleid gemitigeerd:
 Het risico dat het pensioenfonds persoonsgegevens verzamelt zonder een welbepaald,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde.
 Het risico dat het pensioenfonds persoonsgegevens verwerkt zonder rechtmatige grondslag.
 Het risico dat gegevens worden verwerkt zonder toestemming van de betrokkene wanneer
er een rechtmatige grondslag ontbreekt en/of dat het pensioenfonds (vertrouwelijke)
persoonsgegevens verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming van de
betrokkene.
 Het risico dat het pensioenfonds de kwaliteit van de persoonsgegevens onvoldoende heeft
gewaarborgd (actueel, juist en volledig).
 Het risico dat het pensioenfonds de rechten van betrokkene op de inzage, verbetering,
aanvulling, verwijdering en/of afscherming van zijn/haar persoonsgegevens niet nakomt.
 Het risico dat door het pensioenfonds geen, onjuiste of onvolledige melding is gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over het type gegevens, doel en de ontvangers/bewerkers waar
de persoonsgegevens voor worden verwerkt.
 Het risico dat betrokkene niet geïnformeerd is dat zijn/haar persoonsgegevens door het
pensioenfonds of een derde worden verwerkt.
 Het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld met en/of ongeoorloofd worden verwerkt
door een derde zonder dat er voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt over die
verwerking (verwerkingsovereenkomst met geheimhouding, beveiligingsniveau etc.).
 Het risico dat het pensioenfonds persoonsgegevens na afloop van de bewaartermijn niet
afdoende vernietigt of verwijdert.
 Het risico dat het pensioenfonds persoonsgegevens verliest.
 Het risico dat het pensioenfonds niet of niet tijdig de toezichthouder en betrokkenen op de
hoogte stelt van een datalek.
 Het risico dat het pensioenfonds ongeoorloofde toegang verstrekt tot (bijzondere)
persoonsgegevens en/of vertrouwelijke bedrijfsgegevens door partijen of personen
(intern/extern) die deze gegevens niet expliciet nodig en/of mogen hebben voor de
uitoefening van hun taken.
 Het risico dat data van het pensioenfonds niet beschikbaar zijn.
 Het risico dat data van het pensioenfonds gemanipuleerd worden en niet meer integer zijn.
 Het risico dat de vertrouwelijkheid van data van het pensioenfonds wordt geschonden.
Het pensioenfonds heeft in het kader van de implementatie van de AVG beheersmaatregelen
genomen om de voornoemde risico’s te mitigeren. De beoordeling van de privacyrisico’s en de
beheersing daarvan maakt onderdeel uit van de periodieke evaluatie van de integrale risicomatrix
van het fonds.
Bovenstaande risico’s kunnen zich voordoen bij onvoldoende borging van het privacybeleid en
kunnen gevolgen hebben voor de organisatie. Deze gevolgen kunnen worden opgesplitst in de
volgende drie schadecategorieën.
Reputatieschade: Privacy risico’s waardoor het imago van het pensioenfonds schade lijdt door het
bekend worden van feiten of omstandigheden of door publieke beeldvorming, als gevolg waarvan
het vertrouwen in de organisatie wordt geschaad.
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Juridisch en regelgevingschade: Privacy risico’s waardoor het pensioenfonds te maken krijgt met
inspecties of juridische procedures, met als gevolg sancties of (andere) onvoorziene uitgaven. Dit kan
aan de orde zijn als het vermoeden bestaat dat het beleid op het gebied van privacy van het
pensioenfonds niet toereikend is.
Operationele schade: Privacy risico’s waardoor het pensioenfonds tekort schiet op het vlak van
privacy management. Ook kan administratieve overbelasting ontstaan, bij bijvoorbeeld verwerkers
en/of de werkgever, wanneer privacy problemen aanleiding geven tot misverstanden en daaraan
gekoppelde gedragingen, individuele klachten, verzoeken of claims.
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5. Privacy management
5.1 Beveiliging en geheimhouding
Het pensioenfonds zorgt er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor dat
persoonsgegevens goed worden beschermd (Privacy by design). De gegevens worden goed beveiligd.
Dat kan bijvoorbeeld door het verlenen van autorisaties aan daartoe aangewezen personen en het
pseudonimiseren (dan wel anonimiseren) van persoonsgegevens.
Privacy by default: de standaardinstellingen zijn zodanig dat de privacy zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd. Bij voorkeur geen opt‐out regime, maar opt‐in: alleen als een deelnemer zich ergens
voor heeft aangemeld, ontvangt hij informatie.
Het pensioenfonds houdt de persoonsgegevens geheim voor onbevoegden en personen die niets
met de verwerking van doen hebben.
Het pensioenfonds deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij de wet of de rechter het
pensioenfonds daartoe verplicht, of als het een verwerker betreft.
5.2 Ketenverantwoordelijkheid
Het pensioenfonds vergewist zich ervan dat de verwerker persoonsgegevens beschermt met
passende organisatorische en/of technische beveiligingsmaatregelen die redelijke waarborgen
bieden tegen risico's van verlies of ongeautoriseerde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of
openbaarmaking van gegevens.
Het pensioenfonds verlangt hiervoor van de verwerker een verwerkersovereenkomst en dat de
verwerker met subverwerkers een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.
5.3 Datalekken
Persoonsgegevens moeten beveiligd zijn. Er is sprake van een datalek als
‐ er inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging, en
‐ daarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als redelijkerwijs niet is uit te sluiten dat
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
Het pensioenfonds registreert alle datalekken.
Het pensioenfonds meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens als
‐ het datalek persoonsgegevens van gevoelige aard betreft, zoals
 gegevens over de financiële of economische situatie: salaris en pensioengegevens
 gebruikersnamen en inlogcodegegevens die kunnen leiden tot persoonsfraude, zoals
BSN, paspoort of identiteitskaart of rijbewijs
of
‐ er een aanzienlijke kans is dat er ernstige nadelige gevolgen zijn voor de bescherming van
persoonsgegevens.
Indien het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene,
stelt het pensioenfonds ook betrokkene van het datalek op de hoogte.
Het pensioenfonds vergewist zich ervan dat een verwerker datalekken registreert en doorgeeft aan
de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene.
5.4 Register van de verwerkingsactiviteiten
Het pensioenfonds houdt een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder zijn
verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Dat register bevat in ieder geval alle volgende gegevens:
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a) de naam en de contactgegevens van het pensioenfonds;
b) de verwerkingsdoeleinden;
c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van
persoonsgegevens;
d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
Het register is in elektronische vorm opgesteld.
Desgevraagd stelt het pensioenfonds het register ter beschikking van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
5.5 Bewaartermijn persoonsgegevens
Het pensioenfonds bewaart persoonsgegevens van deelnemers en pensioengerechtigden tot 7 jaar
nadat de laatste in de kring van rechthebbenden van de (gewezen) deelnemer of
pensioengerechtigde is overleden dan wel geen recht meer heeft, of tot 7 jaar na de pensioendatum
(bij waardeoverdracht).
De reden hiervoor is dat een vordering van pensioen niet verjaart tijdens het leven van een
pensioengerechtigde, waardoor de gegevens in ieder geval gedurende die periode nodig zijn, onder
meer om een eventuele juistheid van een pensioen aan te tonen, of om te kunnen aantonen dat een
claim onterecht is.
Het pensioenfonds bewaart persoonsgegevens van degenen met wie het een arbeidsovereenkomst
heeft of die voor het pensioenfonds werkzaam zijn of een functie bij het pensioenfonds bekleden tot
vijf jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst of de werkrelatie, of het beëindigen van het
bekleden van de functie.
5.6 Te verstrekken informatie
Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene de wettelijk voorgeschreven informatie
 door middel van de privacyverklaring en cookieverklaring op de website;
 via de werkgever door middel van een informatietekst;
 door middel van de informatietekst bij de wettelijk voorgeschreven informatie.
Het pensioenfonds verstrekt de hiervoor genoemde informatie, afhankelijk van de concrete
omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt.
5.7 Rechten van de betrokkene
De AVG geeft aan de betrokkene een aantal rechten.
Recht van inzage
De betrokkene heeft het recht om van het pensioenfonds uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet
verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te
verkrijgen van die persoonsgegevens.
Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene op diens verzoek een kopie van de persoonsgegevens die
worden verwerkt.
Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan het pensioenfonds op basis van de
administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.
Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt,
wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
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Recht op rectificatie
Als de persoonsgegevens niet juist zijn dan heeft de betrokkene het recht om deze onverwijld te
wijzigen.
Indien de persoonsgegevens onvolledig zijn heeft de betrokkene het recht om deze aan te vullen.
Als de betrokkene terecht een beroep doet op dit recht dan stelt het pensioenfonds iedere
ontvanger van de gegevens, zoals de belastingdienst, het UWV en subverwerkers, hiervan op de
hoogte.
Het pensioenfonds stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
rectificatie van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredig veel inspanning vergt. Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.
Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
Het pensioenfonds bewaart persoonsgegevens van deelnemers en pensioengerechtigden tot 7 jaar
nadat de laatste in de kring van rechthebbenden van de (gewezen) deelnemer of
pensioengerechtigde is overleden dan wel geen recht meer heeft, of tot 7 jaar na de pensioendatum
(bij waardeoverdracht). Het pensioenfonds wist in deze periode de persoonsgegevens niet.
De persoonsgegevens zijn in deze periode nodig voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of
verwerkt. Bovendien heeft het pensioenfonds persoonsgegevens nodig om een eventuele juistheid
van een pensioen aan te tonen, of om te kunnen aantonen dat een claim onterecht is. Dat is een
prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de in stand houding van de gegevens.
Het pensioenfonds werkt daarom alleen mee aan het wissen van persoonsgegevens als een van de
volgende gevallen van toepassing is:
‐ de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
‐ de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking berust;
‐ de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking;
‐ de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
‐ de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan het Unierecht of het
Nederlands recht.
Wanneer het pensioenfonds de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is op
verzoek de persoonsgegevens te wissen, neemt het pensioenfonds, rekening houdend met de
beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische
maatregelen, om iedere ontvangen aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, ervan op de hoogte
te stellen dat de betrokkene het pensioenfonds heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of
reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
Het pensioenfonds stelt de iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van
elke wissing van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.
Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene
hierom verzoekt.
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Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om het pensioenfonds te beperken in de verwerking van
persoonsgegevens, indien:
a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene;
b) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de
persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c) het pensioenfonds de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden,
maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering;
d) de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. De beperking geldt dan tot duidelijk
is of de gronden van het pensioenfonds voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de
betrokkene tegen de verwerking.
Indien de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan,
slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere
natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de
Europese Unie of voor een lidstaat van de Europese Unie.
Het pensioenfonds stelt betrokkene die een beperking van de verwerking heeft verkregen, op de
hoogte van de opheffing van de beperking van de verwerking, voordat de beperking wordt
opgeheven.
Het pensioenfonds stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.
Wanneer het pensioenfonds de persoonsgegevens aan een derde heeft verstrekt voor verwerking,
stelt het pensioenfonds deze van het bovenstaande op de hoogte.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
De AVG geeft betrokkene het recht om zijn persoonsgegevens geautomatiseerd geleverd te krijgen
en om ze te laten doorleveren aan een derde. Dat recht bestaat indien de gegevens zijn verkregen op
basis van toestemming van betrokkene of een overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de
betrokkene en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Omdat daar in de meeste gevallen bij verwerking door het pensioenfonds geen sprake van is, zal een
beroep van betrokkenen op dit recht in de regel worden afgewezen door het pensioenfonds.
Recht van bezwaar
De AVG geeft de betrokkene het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als die
verwerking plaatsvindt
‐ op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag of
‐ voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of
van een derde,
‐ ingeval van profilering op basis van een van beide hiervoor genoemde gronden.
Gebruik van rechten
De betrokkene kan het verzoek om gebruik te maken van zijn recht schriftelijk of per email indienen
bij het pensioenfonds.
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Privacybeleid Pensura
Het pensioenfonds beoordeelt of het verzoek rechtmatig is en of het excessief is.
Uiterlijk binnen een maand na de ontvangst van het verzoek voldoet het pensioenfonds aan het
verzoek of laat het pensioenfonds weten of het verzoek is afgewezen met de reden van de afwijzing.
5.8 Klachten
Betrokkene kan volgens de klachten‐ of geschillenregeling van het pensioenfonds een klacht indienen
bij het pensioenfonds indien betrokkene een klacht of geschil heeft met betrekking tot de verwerking
van zijn persoonsgegevens.
Komt de betrokkene er niet uit met het pensioenfonds, dan kan hij zijn geschil voorleggen aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.

16

Privacybeleid Pensura
6.

Evaluatie en monitoring

6.1 Evaluatie
Het pensioenfonds evalueert en past dit beleid zo nodig aan, indien daarvoor aanleiding is op basis
van andere gebruiken, wijzigende wet‐ en regelgeving en aanwijzing van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Het pensioenfonds evalueert dit beleid ten minste eens in de drie jaren. De privacyrisico’s en
getroffen beheersmaatregelen worden jaarlijks beoordeeld in het kader van de evaluatie van de
integrale risicomatrix van het fonds.
6.2 Monitoring
Het bestuur controleert de naleving van het beleid op basis van de rapportages van de verwerkers en
de bevindingen van de Commissie Pensioenen en Financiën.
De monitoring van het beleid is belegd bij de Commissie Pensioenen en Financiën.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2018 en bekrachtigd in de
bestuursvergadering van 26‐5‐2021.

H.J.J. Debrauwer
voorzitter

D.H.M. Geerlings
secretaris
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1. Waarom integraal risicomanagement (IRM) en wat is het?
Stichting Pensioenfonds Pensura (hierna Pensura of fonds) heeft de volgende
missie:

Pensura heeft als doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen enerzijds de
onderneming en anderzijds haar medewerkers, en het als gevolg daarvan uitkeren of
doen uitkeren van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers,
aanspraak- en pensioengerechtigden. In dit kader heeft Pensura als missie het op lange
termijn verzorgen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het
streven naar het gedurig waardevast houden van ingegane pensioenrechten en
premievrije pensioenaanspraken.

Om deze missie te volbrengen zijn er vervolgens een visie en strategie
geformuleerd. Bij de realisatie van doelstellingen worden er risico’s gelopen en
zelfs bewust genomen. Een en nader vereist een beheerste en integere
bedrijfsvoering. (Integraal) Risicomanagement is daarbij een onmisbaar element.
Voor wat dat betekent maken we gebruik van hetgeen respectievelijk de
Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioenfederatie daarover zeggen:
A. Visie DNB op Integraal Risicomanagement
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan het
pensioenfonds zich ziet blootgesteld. Het bestuur hanteert daarbij de principes van het
integraal risicomanagement d.w.z. alle risicogebieden worden in kaart gebracht en zoveel als
mogelijk in hun onderlinge samenhang bekeken.
Integraal Risicomanagement (IRM) is dan het interactieve proces van:
1. het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel
en de risicobereidheid,
2. het identificeren van risico’s,
3. het opstellen en implementeren van het beleid voor
risicobeheersing, tot
4. de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en
beheersmaatregelen.
Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:
op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat,
die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang,
alsook van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

3

B. Uit “Integraal risicomanagement” van de Pensioenfederatie:
“Voordat we ingaan op ‘integraal risicomanagement’ duiden we eerst het begrip ‘risico’. Een
risico kan beschreven worden als de combinatie van de waarschijnlijkheid van een
gebeurtenis en de gevolgen ervan (de impact). Risicomanagement is het beheersen van deze
risico’s. Aan elke handeling, tactiek en strategie zit een kans van slagen, maar evenzeer een
kans van mislukken: een onzekerheid dus. Een onzekerheid biedt zowel risico’s als kansen,
met zowel de potentie om waarde te verhogen, als waarde te verminderen. Risico’s
uitbannen is onmogelijk en kan vanuit het perspectief van de te behalen doelstellingen zelfs
onwenselijk zijn. Risico’s verkleinen is in beginsel altijd mogelijk, maar kent vaak een prijs.
Het verminderen van risico’s brengt meestal kosten met zich mee, in twee
verschijningsvormen: beheersingskosten en de kosten van een geringere kans op hoge
beleggingsopbrengsten. Risicobeheersing is dan ook altijd een optimaliseringsvraagstuk: wat
is de beste verhouding tussen kosten en opbrengsten van risicobeperking?
Nadat in het bedrijfsleven het begrip Integraal Risicomanagement (IRM) al langer bekend
was, wordt IRM ook in de pensioensector steeds belangrijker. De inzichten die zijn ontstaan
tijdens en na de kredietcrisis spelen daarbij een belangrijke rol. Waar risicobeheersing bij
pensioenfondsen altijd al aan de orde was, is het identificeren van risico’s en het inschatten
van de mate van beheersing ervan bij steeds meer fondsen dagelijkse praktijk. In een aantal
gevallen gaat het daarbij nog om risicomanagement in de enge zin. Maar goed
risicomanagement omvat meer: behalve de identificatie van alle risico’s en de mate van
beheersing ervan, is het ook een proces dat vraagt om continue beoordeling en waar nodig
bijsturing. Een goede beheersing van deze cyclus vraagt om een heldere structurering en
inzet van mensen en middelen. Al deze elementen tezamen noemen we ‘integraal
risicomanagement’. In figuur 1 komt deze samenhang tot uitdrukking. Een structuur van goed
integraal risicomanagement vraagt allereerst van bestuurders dat zij zorg dragen voor een
cultuur waarin verstandig risicogedrag vanzelf spreekt, bij zowel fondsmedewerkers als
externe dienstverleners van het fonds.”
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Modelmatig zou het proces van Integraal Risicomanagement als volgt kunnen worden
weergegeven:

Bron: pinterest.com

In de volgende hoofdstukken wordt nader beschreven hoe Pensura IRM in haar bedrijfsvoering
heeft geïmplementeerd.
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2. Organisatie
Pensura heeft haar risicomanagement organisatie ingevuld op basis van het “Three lines
of Defence”- model. Onderstaand de modelmatige weergave:

Bron: Pensioenfederatie “Integraal risicomanagement”
Voor Pensura betekent dit de volgende invulling:
Bestuur
Verantwoordingsorgaan
Eerste lijn
•
•
•

Bestuur
Dagelijks bestuur
Commissies

Visitatiecommissie
Tweede lijn

•

•
•

Risicobeheer
sleutelfunctie (houder
en vervuller)
Actuariële
sleutelfunctie
Compliance officer

Derde lijn
•

Interne audit
sleutelfunctie (houder
en vervuller)

Momenteel zijn de werkzaamheden verbonden aan de risicobeheer sleutelfunctie (vervuller) belegd
bij een bestuurslid en wordt de sleutelfunctiehouder risicobeheer door een onafhankelijke expert
ingevuld. Op termijn kan het bestuurslid deze rol na goedkeuring vanuit DNB overnemen.
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3. Taken en verantwoordelijkheden
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheden ten aanzien van het integraal risicomanagement
toegewezen op basis van de governance structuur. Onderstaand wordt dit met behulp van een
RACI-tabel verder uitgewerkt.
Rollen
R
Responsible
A
Accountable
C
Consulted

Definitie
Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering en verantwoording
aflegt aan de persoon die accountable is.
Degene die eindverantwoordelijk is, bevoegd is en goedkeuring geeft
aan het resultaat.
Degene die ondersteuning verleend aan de verantwoordelijken zowel
op het gebied van kennis als advisering in de voorbereiding als in de
uitvoering.
Degene die wordt geïnformeerd over de beslissingen, de voortgang en
de bereikte resultaten.

I
Informed

Opstellen IRM
beleidskaders (incl. visie,
strategie en
doelstellingen)
Monitoren en beheersen
Financiële risico’s (incl.
operationele risico’s
vermogensbeheer)
Monitoren en beheersen
Integriteitsrisico,
Juridisch risico en
Omgevings/Sponsorrisico
Monitoren en beheersen
Verzekeringstechnische
en Niet-Financiële risico’s
Evaluatie van en
verantwoording over
IRM

Best
uur

Sleutelfunctie
Risk

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

Dagelijks
bestuur

BC

Commissie
P&F

R

R

R

Interne
Audit
sleutelfunctie

VO

Visitatie

I/C

I

I

I/C

I

I

I/C

I

I

I/C

I

I

I/C

I

I

Hierna wordt vanuit de opzet van de organisatie in hoofdstuk 2 voor ieder onderdeel in meer detail
beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.
Taken en verantwoordelijkheden eerste lijn
Bestuur
Het bestuur van Pensura ziet zichzelf voor de bestuurlijke processen als onderdeel van één van de
verdedigingslinies. Daarbij is het bestuur eindverantwoordelijk voor het Integraal Risico Management
en heeft in dat kader onder meer de volgende taken en verantwoordelijkheden:
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•
•
•
•
•

Het inrichten van een effectief IRM-raamwerk.
Het vaststellen van het door de risicobeheer sleutelfunctie opgestelde IRM-beleid en IRMjaarplan.
Het waarborgen van het risicobewustzijn.
Uitvoeren jaarlijkse risicoanalyse.
Afleggen van verantwoording over het risicomanagementbeleid, gelopen risico’s, effectiviteit van
de risicobeheersing en de feitelijk daarmee behaalde resultaten.

Het bestuur is via beoordeling van initiatieven van de risicobeheer sleutelfunctie voor beleid, zoals
hiervoor uitgewerkt, een eerste lijn of defence.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur levert bestuursondersteuning in de vorm van voorstellen voor besluitvorming
en beleidsnotities en monitoring van de (risico)rapportages vanuit uitbestedingspartijen. Deze taken
worden uitgevoerd door de voorzitter en secretaris van Pensura. In hoofdstuk 5 staan de risico’s
opgenomen waarvoor het dagelijks bestuur als eigenaar is aangesteld.
Commissies
De vaste commissies van het pensioenfonds betreffen de Commissie Beleggingen, Commissie
Communicatie en Commissie Pensioen en Financiën. Daarnaast kunnen ook ad hoc commissies en
werkgroepen door Pensura worden ingesteld. De commissies hebben in principe een adviserende
taak, tenzij specifiek al dan niet tijdelijk een andere opdracht wordt gegeven. De commissies zijn
ieder eigenaar voor de monitoring van de beheersing van een aantal verschillende risico’s. In
hoofdstuk 5 is daar een overzicht van terug te vinden.
Uitbestedingspartijen
De operationele uitvoering van een deel van de kernprocessen van Pensura is uitbesteed. Het fonds
blijft altijd eindverantwoordelijk voor deze processen. Dit betreft de pensioenadministratie, de
financiële administratie en het vermogensbeheer. De eerste lijn van de uitbestedingspartijen draagt
zorg voor een gecontroleerde en beheerste operationele uitvoering. De risicobeheersing wordt
daarbij gemonitord en gecontroleerd door de tweede en derde lijn van de uitbestedingspartijen
waarover aan Pensura gerapporteerd wordt. Pensura controleert deze rapportages en voert overleg
en site visits uit vanuit zowel de eerste lijn (operationeel overleg) als de tweede lijn (controle
risicobeheersing en overleg risicomanagers).
Taken en verantwoordelijkheden tweede lijn
Risicobeheer sleutelfunctie
De risicobeheer sleutelfunctie is verantwoordelijk voor de inrichting van processen en beleid op het
gebied van tweedelijns risicomanagement, het inrichten en onderhouden van methoden ter
identificatie, meten, bewaken en beheersen van risico’s, het beoordelen van risico’s, het toetsen en
monitoren van de beheersing van risico’s, het rapporteren over risico’s en het bevorderen van de
risico-alertheid. De risicobeheer sleutelfunctie ondersteunt op een onafhankelijke en objectieve wijze
het bestuur bij het beheersen van de risico’s waaraan Pensura wordt blootgesteld. Pensura heeft
daarbij de risicobeheer sleutelfunctie onderverdeeld naar de houder van de sleutelfunctie en de
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vervuller van ondersteunende werkzaamheden voor de sleutelfunctie. Jaarlijks wordt door de
risicobeheer sleutelfunctie een IRM-jaarplan opgesteld, waarmee geborgd wordt dat door het jaar
heen de risicomanagement-jaarcyclus doorlopen wordt. Ieder kwartaal stelt de sleutelfunctie de
risicorapportage (incl. risk dashboard) op met daarin een beoordeling van de risico’s en controle van
de risicobeheersing. De risicorapportage (incl. risk dashboard) wordt door de sleutelfunctiehouder
besproken met het bestuur. In hoofdstuk 5 is een overzicht opgenomen van de rapportages die
inzake het risicomanagement door Pensura ontvangen en opgesteld worden.
Compliance officer
De compliance officer heeft tot taak toe te zien op de naleving van de gedragscode, het
incidentenbeleid en de klokkenluidersregeling en biedt ondersteuning betreffende de
integriteitrisico’s.
Actuariële sleutelfunctie
De actuariële sleutelfunctie ziet toe op de berekening van de technische voorzieningen en de
premiestelling van het fonds. Tot de taken van de actuariële sleutelfunctie behoren onder andere
toezicht houden op de berekening van de technische voorzieningen en beoordelen van de
betrouwbaarheid en adequaatheid van deze berekening, advies over de adequaatheid
verzekeringsregelingen en het bijdragen aan een doeltreffende toepassing van het
risicobeheerssysteem. Vanuit deze werkzaamheden rapporteert de sleutelfunctiehouder ieder
kwartaal aan het bestuur. Pensura heeft het houderschap en vervuller van de werkzaamheden voor
de actuariële sleutelfunctie belegd bij de certificerend actuaris.
Taken en verantwoordelijkheden derde lijn
Interne auditfunctie
De derde lijn van Pensura wordt ingevuld door de interne audit sleutelfunctie die verantwoordelijk is
voor een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de opzet en werking van het
risicomanagementbeleid en risicomanagementproces van Pensura. Daarmee wordt de tweede lijn
door de interne auditfunctie gecontroleerd. De interne auditfunctie evalueert periodiek de
adequaatheid en doeltreffendheid van de interne controlemechanismen en andere procedures en
maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds. Onderdeel
van deze evaluatie zijn ook de werkzaamheden die zijn uitbesteed. De risicorapportage (incl. risk
dashboard) en de uitgevoerde controles op het fonds en de uitbestedingspartijen door de tweede lijn
worden in de evaluatie meegenomen. Jaarlijks wordt door de interne audit sleutelfunctie een auditjaarplan opgesteld, waarin aangegeven wordt welke audits gedurende het jaar uitgevoerd zullen
worden. De interne audit sleutelfunctie rapporteert zijn bevindingen en advies vanuit deze audits aan
het bestuur.
Het pensioenfonds kent de positie van sleutelfunctiehouder en vervuller van de interne audit
sleutelfunctie. De sleutelfunctiehouder is belegd binnen het bestuur en voor de vervuller functie is
InAudit aangesteld. De interne audit sleutelfunctie werkt hierbij, waar mogelijk en wenselijk, nauw
samen met de risicobeheersfunctie, de actuariële functie en de compliance functie, alsmede waar
mogelijk en wenselijk met de externe accountant en auditors bij uitbestedingspartners.
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Boven de lijnen
Visitatiecommissie
De visitatiecommissie vormt het interne toezicht voor Pensura en staat daarmee boven de three lines
of defence. De sleutelfunctiehouders hebben rapportage- en escalatielijnen naar de
visitatiecommissie. Daarbij houdt de visitatiecommissie ten aanzien van integraal risicomanagement
toezicht op de eerste, tweede en derde line of defence en beoordeelt of de organisatie en processen
rond integraal risicomanagement adequaat zijn.
Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het
bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarmee beoordeelt het
verantwoordingsorgaan ook de uitvoering van het risicomanagementbeleid door het bestuur.
Bestuur
Het bestuur van Pensura is eindverantwoordelijk voor het integraal risicomanagement en ziet vanuit
deze rol tevens toe op de three lines of defence.
Onafhankelijkheid sleutelfuncties
De sleutelfunctiehouders zijn eindverantwoordelijk en rapporteren aan het bestuur en intern
toezicht (raad van toezicht). De sleutelfunctiehouders functioneren onafhankelijk en objectief ten
opzichte van het (dagelijks)bestuur, de visitatiecommissie en overige gremia van het fonds en
hebben een escalatielijn naar de visitatiecommissie en De Nederlandsche Bank voor de situatie
waarin materiële bevindingen niet of in onvoldoende mate door het bestuur worden opgevolgd.
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4. Risk appetite
Alvorens risico’s op de juiste manier te kunnen classificeren is het nodig om het
volgende vast te stellen:
risk appetite/risicobereidheid: de mate van risico die een organisatie in dit geval
pensioenfonds Pensura bereid is te nemen om haar doelstellingen te realiseren. Daar
hoort ook bij de mate van risico-tolerantie d.w.z. welke grenzen dienen te worden
overschreden alvorens de mate waarin risico’s worden gelopen dienen te worden
aangepast (extreem voorbeeld is het financieel crisisplan, maar ook de
dekkingsgraadafhankelijke invulling van de rentehedge en de verhouding matching –
en returnportefeuille).

Risk appetite/ risicobereidheid
Missie
Pensura heeft als doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten tussen
enerzijds de onderneming en anderzijds haar medewerkers, en het als
gevolg daarvan uitkeren of doen uitkeren van pensioen- of andere
uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraak- en
pensioengerechtigden. In dit kader heeft Pensura als missie het op lange
termijn verzorgen van de nominale pensioenaanspraken en
pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast houden
van ingegane pensioenrechten en premievrije pensioenaanspraken.

Visie en strategie
Om de missie te realiseren richt Pensura zich op:
a.

Correcte en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling:
De uitvoeringskosten komen niet ten laste van de deelnemers, omdat deze volledig
door de werkgever worden vergoed. Pensura heeft afspraken over kosten en te
leveren diensten gemaakt met AZL (de uitvoeringsorganisatie). AZL rapporteert op
kwartaalbasis over de nakoming van de gemaakte afspraken en de uitvoering van de
administratie richting het bestuur. Het bestuur analyseert jaarlijks de ISAE3402rapportage (voor de processen die de financiële verantwoording raken) en de
ISAE3000-rapportage (voor de overige primaire processen) van AZL. Bovendien
vinden er periodiek evaluatiegesprekken plaats. De kosten van de administratie
worden op doorlopende basis gemonitord door het bestuur, ongeacht het feit dat de
uitvoeringskosten door de werkgever worden betaald. Naast uitvoeringskosten zijn
er ook vermogensbeheerkosten die wel ten laste van het fonds (DB-regeling) dan wel
direct ten laste van de deelnemers (DC-regeling) komen. Ook hier wordt een
kostenefficiënte uitvoering nagestreefd. Tevens worden (advies) werkzaamheden
ingekocht daar waar het bestuur van mening is dat uitvoering door derden tot betere
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resultaten leidt, ondanks de meerkosten.
b.

Adequate afspraken met de werkgever:
Het bestuur is van mening dat er adequate afspraken tussen Pensura en de
werkgever zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever is de
verplichting aangegaan om, afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad,
een opslag op de premie te betalen (herstelpremie), om extra premie te storten
indien Pensura de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op grond van de
Pensioenwet dient te verlagen (bijstorting) en om de feitelijke uitvoeringskosten van
Pensura te vergoeden. Indien de werkgever de uitvoeringsovereenkomst opzegt, is
de werkgever gehouden om alle toekomstige uitvoeringskosten van Pensura te
betalen. Dit borgt de continuïteit voor Pensura. Tevens heeft de werkgever de
inspanningsverplichting om fondsbestuurders die tevens werkzaam zijn bij de
onderneming, in staat te stellen om hun bestuursfunctie te vervullen en ook tijdig bij
opvolging nieuwe bestuurders namens de werkgever voor te dragen.

c.

Goed en solide beheer van het vermogen:
Doordat de opbouw van het middelloonpensioen sinds 1 januari 2011 niet meer bij
Pensura plaatsvindt, is de bufferopslag van de opbouw als sturingsgrootheid
weggevallen. De opbouw van het deelnemersbestand in combinatie met de betaling
van herstelpremie door de werkgever is Pensura in staat een beleggingsbeleid te
voeren waarbij de kans op een goed rendement behouden blijft. Hiertoe heeft het
bestuur van Pensura aan de hand van een ALM-studie een strategisch
beleggingsbeleid vastgesteld. De resultaten van de in 2018 uitgevoerde ALM-studie
zijn betrokken in de totstandkoming van het Strategisch Beleggingsbeleid 2019-2021
en het jaarlijkse Beleggingsplan. Pensura is voornemens om in 2021 een nieuwe ALMstudie uit te voeren. Pensura voert uit kostenoverwegingen een ‘passieve’
beleggingsstijl voor een deel van de volwassen markten en een ‘actieve’
beleggingsstijl tussen asset klassen en regio’s. Pensura tracht hiermee om op basis
van een marktvisie een hoger rendement te behalen dan de performance
benchmark. Voor de actief belegde fondsen toetst Pensura periodiek of de kosten
goed gemaakt worden door een hoger rendement. Indien nodig worden naar
aanleiding van deze toetsingen acties ondernomen.

d.

Adequaat risicobeheer:
Het bestuur van Pensura heeft de risico’s die het fonds loopt vervat in een
risicomatrix. Deze matrix wordt periodiek gemonitord. Dat geldt tevens voor de
risicorapportages inclusief risk dashboard en het beleid integraal risicomanagement.
De (waarnemend) sleutelfunctiehouder risicobeheer is verantwoordelijk voor het
monitoren van deze documenten. Pensura heeft daarnaast een waarnemend
sleutelfunctionaris risicobeheer benoemd. Diens taken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd in een charter. Het fonds ontvangt voorts risicorapportages van CACEIS.
Deze rapportages worden besproken in de vergaderingen van de Commissie
Beleggingen en de bestuursvergaderingen. Tevens ontvangt de Commissie
Beleggingen performance en compliance rapportages van CACEIS. Naast de hiervoor

12

benoemde financiële risico’s wordt er de nodige aandacht besteed aan de nietfinanciële risico’s. De uitbestedingspartners leveren ook ten aanzien van deze risico’s
rapportages aan Pensura. Voor beide categorieën is de risk appetite vastgesteld.
e.

Een goed en betrouwbaar imago:
Goede en proactieve communicatie helpt bij het streven naar een goed en
betrouwbaar imago. De Commissie Communicatie is door het bestuur ingesteld om
dit te bevorderen. Er is een meerjarig communicatiebeleidsplan vastgesteld dat
jaarlijks waar nodig wordt herijkt. Het fonds zoekt nadrukkelijk de afstemming met
de deelnemers om het draagvlak van de deelnemers voor haar beleid te kunnen
toetsen en om de effectiviteit van de communicatie te meten. Een en ander gebeurt
middels uitvragen en onderzoeken. In 2019 heeft een uitgebreid onderzoek onder
deelnemers plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het
communicatiebeleidsplan 2020.

f.

Goed pensioenfondsbestuur:
De eisen die door wet- en regelgeving worden gesteld worden steeds strenger. Een
geschikt bestuur is daarom onontbeerlijk. De Code Pensioenfondsen is een leidraad
voor Pensura. Deze Code richt zich op goed pensioenfondsbestuur: besturen,
toezicht houden en verantwoording afleggen. Het bestuur voert periodiek een
evaluatie uit van de geschiktheid van de bestuurders en volgt, indien nodig,
aanvullende opleidingen. Daarnaast vindt elk jaar een zelfevaluatie plaats over hoe
het bestuur functioneert. Deze evaluatie wordt eens in de drie jaar door een externe
partij begeleid.

g.

De toekomst van Pensura:
De pensioenregeling van Pensura is voor een groot deel gesloten. In de
middelloonregeling (Garantiepensioenmodule van Pensioenreglement 2006) vindt
sinds 1 januari 2011 geen pensioenopbouw meer plaats en zitten alleen nog ingegane
pensioenrechten en premievrije pensioenaanspraken. Er wordt wel nog kapitaal
opgebouwd in de Beleggingspensioenmodule van Pensioenreglement 2006. Vanaf
2015 zijn er geen werknemers meer die actief pensioen opbouwen in de
eindloonregeling van Pensioenreglement 2003. Strengere wet- en regelgeving en een
bijbehorende toename van het toezicht zullen de kosten voor pensioen- en
vermogensbeheer doen toenemen. Bovendien is het deelnemersbestand sinds 1
januari 2011 kleiner geworden. Het bestuur van Pensura monitort deze
ontwikkelingen en zet deze af tegen de missie van het fonds. In dat kader is in 2018
een toekomstonderzoek onder begeleiding van een externe partij afgerond. Er vindt
periodiek overleg plaats met sociale partners over de toekomst van de
pensioenregeling. Daarbij worden tevens de (potentiële) gevolgen van de Wet
toekomst pensioenen (het ‘pensioenakkoord’) voor de door Pensura uitgevoerde
pensioenregeling betrokken.
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Financiële risico’s
Asset Liability (uit Strategisch Beleggingsplan 2019-2021)
Draagvlak:
Het pensioenfonds dient te beleggen in het belang van haar deelnemers. Periodiek overleg met
sociale partners evenals het kennen van de risicobereidheid van de deelnemers zijn in deze
belangrijk.
De risicohouding op lange termijn:
Het pensioenfonds heeft een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de situatie per 1
januari 2015. De in het kader van deze toets door het bestuur vastgestelde ondergrenzen zijn 78%
voor het verwacht pensioenresultaat op basis van het vereist eigen vermogen en 77% voor het
verwacht pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie. Voor het pensioenresultaat
op basis van het slecht weerscenario is een maximale afwijking van 64% ten opzichte van het
verwachte pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie vastgesteld. De
ondergrenzen e maximale afwijking zijn afgestemd met de sociale partners. Jaarlijks wordt als follow
up een haalbaarheidstoets uitgevoerd, waarmee getoetst wordt of de lange termijn risicohouding
van het pensioenfonds nog voldoet.
Risicohouding op korte termijn
Voor de korte termijn risicohouding wordt op de eerste plaats gekeken naar de het strategische
eigen vermogen. Op basis van de strategische vermogensverdeling van het pensioenfonds bedraagt
de vereiste dekkingsgraad 121,9% inclusief DC en 124,8% exclusief DC (ultimo 2019). De vastgelegde
bandbreedtes rondom de strategische vermogensverdeling leiden tot een korte termijn
risicohouding. Dit houdt in dat het vereist eigen vermogen zich mag bewegen binnen de volgende
bandbreedtes: van 3%-punt aan de onderkant tot 3%-punt aan de bovenkant van het vereist eigen
vermogen. Bij deze uitkomsten dient in ogenschouw te worden genomen dat de uitkomsten van de
calculatie van een vereist eigen vermogen afhankelijk zijn van externe factoren, waaronder de
rentestand op de berekeningsdatum. Het vereist eigen vermogen is derhalve aan verandering
onderhevig, zelfs indien de strategische vermogensverdeling en de daarbij vastgestelde
bandbreedtes ongewijzigd blijven.
De risicohouding van het pensioenfonds wordt ook inhoud gegeven door naarmate de dekkingsgraad
oploopt de risico’s van de portefeuille te verminderen. Telkens als een nieuw (hoger) niveau wordt
bereikt conform de tabel wordt de rente-afdekking vastgezet. Tussen de verschillende “Vastzet”niveaus kan een denkbeeldige lijn getrokken worden. Het bestuur, op advies van de
beleggingscommissie kan ook tussentijds besluiten om de rente-afdekking vast te zetten op de
niveaus die horen bij deze denkbeeldige lijn.
Tevens worden de risico’s bewaakt aan de hand van de kwartaalrapportages (Risk Monitor) van
CACEIS waarin in een matrix de dekkingsgraadverandering van de portefeuille wordt weergegeven op
basis van wijziging in de rentestand en aandelenrendementen. De daarin getoonde mutaties van de
dekkingsgraad worden periodiek door bestuur (op advies van Commissie Beleggingen) beoordeeld.
Ook op basis van de performance rapportage wordt maandelijks het risico van de portefeuille
bewaakt. De ontwikkelingen in de tracking error (TE) en de Value at Risk (VAR) zijn daarbij het meest
relevant. Voor de portefeuille per mei 2021 gelden de volgende triggerniveaus:
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Tracking error totaal : hoger dan 2
Tracking error EME
: hoger dan 6
Wordt een triggerniveau geraakt dan zal de Beleggingscommissie tot actie moeten overgaan dan wel
gemotiveerd onderbouwen dat het (toegenomen) risico verantwoord genomen kan worden.
De Information Ratio zal expliciet worden gevolgd om de toegevoegde waarde van het actieve
beheer te kunnen beoordelen. Een negatieve Information Ratio gedurende een periode van meer
dan 1 jaar zal tot een expliciete heroverweging moeten leiden van het continueren van de belegging
en de gekozen uitvoerder.

Verzekeringstechnische risico’s
Pensura is een klein fonds en heeft voor zover mogelijk de verzekeringstechnische risico’s,
zoals arbeidsongeschiktheidsrisico, herverzekerd.
Sponsorrisico
Zoals eerder aangegeven is de werkgever volgens de uitvoeringsovereenkomst verplicht om
de uitvoeringskosten en, zolang de beleidsdekkingsgraad beneden het VEV zit een
herstelpremie te betalen. Daarnaast bestaat een bijstortingsverplichting. De
uitvoeringsovereenkomst is jaarlijks per de jaarultimo opzegbaar met een opzegtermijn van 6
maanden. De werkgever moet de DB-regeling zoals die bij het fonds is ondergebracht op haar
balans waarderen op basis van US GAAP.

Niet financiële risico’s
Het fonds heeft ook voor de niet-financiële risico’s haar risicobereidheid en -tolerantie op
hoofdlijnen vastgesteld.
Pensura is een klein en gesloten fonds. Dat betekent dat zij op basis van kostenoverwegingen
keuzes dient te maken. Niet op elk onderdeel van de uitvoering kan zij de risicobeheersing zo
inregelen dat de kans op het zich manifesteren van bepaalde risico’s minimaal is. Er is een
aantal uitzonderingen waarbij de risicotolerantie zeer laag is te weten:
- de tijdige en correcte verzorging van de pensioenuitkeringen
- de administratie van de pensioenaanspraken
- de borging van de privacy van de persoonsgebonden gegevens
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5. Uitvoering van beleid

A. Risicocategorieën
Voor de risicodomeinen sluit het fonds aan bij het FIRM-model zoals door DNB opgesteld met een
aantal aanpassingen. Binnen de risicodomeinen zijn weer specifieke risico’s gedefinieerd.
De volgende risicodomeinen worden onderkend:
•
•
•
•
•
•
•

Matching-/renterisico’s
Markt-/kredietrisico’s
Verzekeringstechnische-/financieringsrisico’s
Omgevings-/juridische risico’s
Operationele risico’s & IT
Integriteitsrisico’s
Uitbestedingsrisico’s

B.

Classificatiemodel

Per risico wordt aan de Ernst (impact) een waarde toegekend en aan de kans dat het zich voordoet.
In beide gevallen op een schaal van 1 tot 3. De vermenigvuldiging leidt vervolgens tot een indeling in
hoog (9) midden (4 en 6) en laag ( 1 t/m 3)
C. Eigenaren van de risico’s
Bestuur/Dagelijks bestuur
•
•
•
•

Integriteitsrisico
Sponsorrisico
Omgevingsrisico
Juridische risico’s

Commissie Beleggingen
•
•
•
•

Matchingsrisico
Markt-/kredietrisico
Operationele risico’s beleggingen
Uitbestedingsrisico’s beleggingen

Commissie Pensioenen Financiën
•
•
•
•

Verzekeringstechnische risico’s
Operationele risico’s Pensioenbeheer
Uitbestedingsrisico’s
IT risico
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Commissie Communicatie
•
•
•

Communicatierisico
Operationele risico’s communicatie
Uitbestedingsrisico’s communicatie

D. Processen:
Bepalen risk appetite: Beleggingsrisico’s en niet-financiële risico’s jaarlijks door het bestuur op de
heidag.
Classificatie: jaarlijks door de hele risicomatrix te herijken en ieder kwartaal bij het zich voordoen van
nieuwe risico’s (vast onderdeel bij behandeling risicorapportage inclusief risk dashboard in
bestuursvergadering).
Eigenrisicobeoordeling: als gevolg van invoering IORP II, bij significante verandering risicoprofiel en
tenminste eens per drie jaar.
Haalbaarheidstoets: jaarlijks
Rol VC en jaarwerk: het jaarlijkse visitatierapport en de controles door de certificerend actuaris en de
accountant kan een aantal bevindingen opleveren die tot aanpassingen in het risicobeeld nopen dan
wel het beleid risicomanagement raken.
Risicoanalyse bij besluitvorming: bij relevante besluiten zullen de risico-afwegingen expliciet worden
meegenomen en in de verslaglegging worden vastgelegd.
Monitoring en rapportages: zie E.
Evaluatie van het beleid: in principe eenmaal per 3 jaar, maar wetgeving of andere dringende
redenen kunnen tot tussentijdse aanpassingen leiden.

E. Monitoring en rapportages
De volgende rapportages worden gebruikt in het kader van het vaststellen van de risicohouding, het
monitoren van de risico’s en het afleggen van verantwoording:
1) Financiële risico’s
-

Haalbaarheidstoets
ALM- studie
Strategisch Beleggingsplan
Maand- (performance en beleggingsoverzichten)en Kwartaal ( risk)rapportages CACEIS
Compliance rapportage CACEIS; dagelijks of voldaan wordt aan de verschillende
beleggingsrichtlijnen
AXA (maand- en kwartaalrapportages)
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-

ABN AMRO: presentatie aan bestuur/CB minimaal éénmaal per jaar
Maandelijkse rapportages BlackRock, BNP Paribas en UBS
Jaarlijkse uitvraag bij vermogensbeheerders naar derivatengebruik, securities lending en het
compliant zijn met wet- en regelgeving (o.m. sanctiewetgeving)
Actuarieel jaarrapport AZL

2) Niet-financiële risico’s
-

AZL: administratieve rapportage (SLA, incidenten, IT, etc.) per kwartaal, niet-financiële
risicorapportage per kwartaal, jaarlijkse ISAE 3000 en ISAE 3402 rapportages en site visits
CACEIS: SLA-rapportages, niet-financiële risicorapportage per kwartaal, jaarlijkse ISAE 3402
rapportage
ABN AMRO: SLA rapportages per kwartaal en ISAE3402-rapportage
Vermogensbeheerders (AXA, BlackRock, BNP Paribas en UBS): ISAE 3402 rapportages
Rapportages compliance officer en AZL inzake klachten- en geschillenregeling
Rapportages uitwijktesten AZL en CACEIS

3) Overall rapportages
-

Risicorapportage inclusief risk dashboard per kwartaal vanuit de risicobeheer sleutelfunctie
IRM-matrix: 1 x per jaar tijdens bestuursdag (heidag)
Uitkomsten van risicoanalyses
Bevindingenoverzicht jaarwerk (Visitatie Commissie, certificerend Actuaris, certificerend
Accountant en verantwoordingsorgaan)
Audits vanuit de interne audit functie
Onderzoeken DNB en AFM
Eigenrisicobeoordeling (IORP II): 1 x per 3 jaar
Risicoparagraaf in jaarverslag.
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Bijlage 1
Beschrijving Integraal Risicomanagement tbv ABTN

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan het pensioenfonds zich
ziet blootgesteld. Het bestuur hanteert daarbij de principes van het integraal risicomanagement d.w.z.
alle risicogebieden worden in kaart gebracht en zoveel als mogelijk in hun onderlinge samenhang
bekeken.
Integraal Risicomanagement (IRM) is dan het interactieve proces van:
2.
3.
4.
5.

het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid,
het identificeren van risico’s,
het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.
Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:




op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat,
die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang, alsook
van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.
Risicomanagement begint dus bij het vaststellen van de risk appetite. De risk appetite vindt zijn
weerslag in de missie, visie en strategie zoals deze door het pensioenfonds zijn geformuleerd. Verder
is de risicohouding geconcretiseerd door het pensioenfondsbestuur mede na overleg met de sociale
partners door middel van de opdrachtaanvaarding.
Met de risk appetite als vertrekpunt is het proces van risico-identificatie, classificatie en (gewenst)
beheersingsniveau doorlopen en heeft het fonds de belangrijkste risico’s beoordeeld op kans en
impact. Voor zover nodig geacht zijn additionele beheersingsmaatregelen getroffen dan wel zullen die
worden geïmplementeerd. De onderscheiden risicocategorieën zijn afgeleid van de zogenaamde
FIRM-risico’s.
Monitoring:
Het bestuur blijft altijd eindverantwoordelijk, maar kan de monitoring delegeren. De risicobeheer
sleutelfunctie heeft de opdracht van het bestuur om het riskmanagement framework actueel te
houden en ervoor te zorgen dat het bestuur periodiek (in principe jaarlijks) het proces van risicoidentificatie en –classificatie doorloopt en periodiek (per kwartaal) te rapporteren over de voortgang
van risico-mitigatie vanuit de risicorapportage inclusief het risk dashboard.
Voor wat betreft de beoordeling financiële risico’s krijgt het bestuur en Commissie Beleggingen ook
maandelijkse en kwartaalrapportages van CACEIS. Op dagelijkse basis beoordeelt CACEIS via de
Compliance rapportage of voldaan wordt aan de verschillende beleggingsrichtlijnen.
Bovenstaande is een samenvatting uit het een meer omvattend beleidsdocument “Integraal
Risicomanagement”.
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Bijlage 12

Uitbestedings‐ en inkoopbeleid
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1.

Uitgangspunten

1.1 Inleiding
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Pensura (hierna: Pensura) heeft op basis van zijn
verantwoordelijkheid voor het beheer van het pensioenfonds, de vereiste professionalisering en de
noodzakelijke risicobeheersing gekozen voor uitbesteding van alle werkzaamheden inzake
pensioenbeheer, beheer van de in het kader van de beschikbare premieregeling opgebouwde
pensioenkapitalen en een deel van de werkzaamheden op het gebied van vermogensbeheer aan
externe partijen. Daarnaast kan besloten worden om overige werkzaamheden uit te besteden.
Het bestuur van Pensura is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het door het pensioenfonds
te voeren beleid, als ook voor het gedeelte van de werkzaamheden dat is uitbesteed. Een goede
beheersing van de uitbestedingsrisico’s is daarom van belang. De uitbestedingsrisico’s maken in
dat kader onderdeel uit van het risicomanagementbeleid en de risicomatrix van Pensura.
Het uitbestedings- en inkoopbeleid van het pensioenfonds is in overeenstemming met de relevante
wetsartikelen (Artikel 34, 105, 143 en 145 Pensioenwet en de artikelen 12, 13 en 14 van het
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling). Voorgenomen nieuwe
of gewijzigde uitbestedingen komen volgens dit beleid tot stand.
1.2 Doelstelling en toepassing
In de uitvoering van haar kernactiviteiten, het administreren, beheren en uitbetalen van de
pensioenen en het vermogensbeheer, staan zowel vertrouwelijkheid als maximale kwaliteit van
dienstverlening voorop. De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden en
overige belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het pensioenfonds delen van zijn
werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden.
Doelstelling van het uitbestedingsbeleid is het waarborgen van continuïteit, kostenefficiëntie in de
uitvoering en constante kwaliteit van de dienstverlening. Hiermee blijven de reputatie en integriteit
van het pensioenfonds gewaarborgd.
Toepasbaarheid uitbestedingsbeleid en inkoopbeleid
Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op alle naar het oordeel van het bestuur uitbestede,
bedrijfskritische of belangrijke activiteiten en processen van het pensioenfonds. Daarbij kan worden
gedacht aan de pensioen- en deelnemersadministratie, het vermogensbeheer en de
sleutelfuncties. Partijen die aan voornoemde kenmerken voldoen en op wie het uitbestedingsbeleid
van toepassing is, worden in dit document aangeduid als “uitvoerder”.
Voor overige dienstverleners, zoals advieswerkzaamheden, waarop het bestuur Pensura het
uitbestedingsbeleid niet van toepassing verklaart, geldt het inkoopbeleid zoals opgenomen in
bijlage 1.
Het uitbestedings- en inkoopbeleid is van toepassing op alle bestaande en/of nieuwe
uitbestedingsovereenkomsten gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomsten. In bijlage
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2 is het uitbestedings- en contractregister opgenomen met een overzicht van de bestaande
uitbestedingsovereenkomsten.
1.3 Uitgangspunten bij uitbesteding
Het bestuur van Pensura besteedt in ieder geval niet uit:
 taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid van het pensioenfonds
bepalen;
 werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de
organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen;
 indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de
naleving van wet- en regelgeving;
 het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer;
 indien door de uitbesteding het operationele risico onnodig toeneemt;
 indien door de uitbesteding de continuïteit en de toereikendheid van de dienstverlening aan
deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden
wordt ondermijnd.
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
 Het bestuur van Pensura blijft eindverantwoordelijk voor de uitbestede activiteiten of
processen. Het bestuur behoudt volledige zeggenschap over de uitbestede activiteiten of
processen.
 Het bestuur van Pensura meldt de uitbesteding aan De Nederlandsche Bank N.V., indien en
voor zover dat op basis van wet- en regelgeving is voorgeschreven;
 De Nederlandsche Bank N.V. wordt in kennis gesteld van de voorgenomen uitbesteding van
(werkzaamheden) van een sleutelfunctie, voordat de overeenkomst van die uitbesteding in
werking treedt.
 Het pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank N.V. in kennis van belangrijke wijzigingen van
de uitbesteding.
 Eigendoms- en auteursrechten blijven bij het pensioenfonds.
 Het bestuur selecteert onafhankelijke uitvoerders op basis van kwaliteit, prijs en
marktconformiteit.
 Bij de keuze van een uitvoerder wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen bij
het pensioenfonds.
 Bij de uitbesteding van activiteiten of processen draagt het bestuur zorg voor voldoende
tegenwicht van het bestuur ten opzichte van de uitvoerder.
 Het bestuur kan tijdens het selectieproces van een nieuwe uitvoerder worden begeleid door
een of meerdere onafhankelijke adviseurs. De uitkomst van het selectieproces wordt getoetst
door deze adviseur(s) aan de uitgangspunten en criteria zoals vastgelegd in dit
uitbestedingsbeleid;
 Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de overeenkomst wordt beëindigd, en
over de wijze waarop wordt gewaarborgd dat het pensioenfonds de werkzaamheden na
beëindiging van de overeenkomst weer zelf kan uitvoeren of door een andere derde kan laten
uitvoeren.
 Bij het afscheid van een uitvoerder wordt een exit-gesprek gevoerd.
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2.

Het bestuur van Pensura gaat in beginsel alleen overeenkomsten aan die:
 naar het Nederlands recht zijn opgesteld en waarin
 geschillen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter of arbiter en die
 geen beperkingen van de aansprakelijkheid van de uitvoerder bevatten die verder gaan
dan hetgeen volgens het burgerlijk wetboek gebruikelijk is.

Keuze van de uitvoerder

2.1 Risicoanalyse
Alvorens activiteiten of processen worden uitbesteed aan een uitvoerder voert het bestuur van
Pensura een risicoanalyse uit waarin is opgenomen:
 De te verwachten impact van uitbesteding van de activiteiten of processen.
 Een kosten-baten analyse van de uitbesteding van die activiteiten of processen.
 Een analyse van de financiële, operationele en reputatie gerelateerde risico’s en de
vereiste toezichtsmaatregelen.
 De afspraken over de wijze waarop de uit te besteden activiteiten of processen worden
uitgevoerd.
Het bestuur kan besluiten zich bij het uitbestedingsproces te laten begeleiden door één of
meerdere externe partijen, welke bij een dergelijk proces een toegevoegde waarde vanuit
marktkennis of anderszins kunnen hebben. Daarnaast kan het bestuur overeenkomsten juridisch
laten toetsen alvorens deze worden aangegaan dan wel verlengd.
2.2 Eisen externe uitvoerder
De uitvoerder die de uit te besteden activiteit of het uit te besteden proces gaat uitvoeren, voldoet
aan de hieronder genoemd uitgangspunten: De eisen die gelden voor de uitbesteding van een
sleutelfunctiehouderschap of de vervullende werkzaamheden voor de sleutelfunctiehouder zijn
opgenomen in paragraaf 2.3.
Algemene eisen
- De uitvoerder is aantoonbaar financieel gezond.
- De uitvoerder beschikt over de vereiste operationele en technische vaardigheden,
kwaliteitsnormen, goede naam (reputatie) en competentie.
- De uitvoerder waarborgt continuïteit van dienstverlening.
- De uitvoerder van de werkzaamheden inzake pensioen- en/of vermogensbeheer beschikt over
een ISAE3402 verklaring type II of een gelijkwaardige certificering of een gelijkwaardige
zekerheid. Deze dient van toepassing te zijn op de uitbestede processen.
- De uitvoerder stelt het fonds in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en
verstrekt de daartoe benodigde informatie.
- De uitvoerder beschikt, voor zover van toepassing, over de benodigde vergunningen en/of
certificeringen.
- De uitvoerder beschikt over een privacybeleid en IT-beleid.
- De uitvoerder voldoet aan de algemene kwaliteitsnormen geldend voor de specifieke
beroepsgroep.

5

-

De uitvoerder beschikt over een eigen integriteitsbeleid, passend beloningsbeleid en/of
gedragscode. De regeling/code zal moeten voldoen aan sectorstandaarden.
De uitvoerder stelt het fonds in staat om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en
verstrekt de daartoe benodigde informatie (SLA-rapportages).

Eisen ten aanzien van integriteit en fraudepreventie
De uitvoerder beschikt over een eigen integriteitsregeling, heeft daarbij behorende
beheersmaatregelen getroffen en volgt deze op. De uitvoerder beschikt in dat kader aantoonbaar
over een gedragscode en klokkenluidersregeling die ten minste gelijkwaardig zijn aan de
gedragscode en klokkenluidersregeling van Pensura;
Daarnaast beschikt de uitvoerder over een deugdelijke incidentenregeling/-procedure; Ook worden
er waarborgen verkregen van de uitvoerende organisatie dat deze maatregelen treft inzake
fraudepreventie.
Eisen ten aanzien van het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de uitvoerder dient te voldoen aan het beloningsbeleid van Pensura (zie
bijlage 3). Dat wil zeggen dat de uitvoerder over een transparant en voldoende specifiek
beloningsbeleid moet beschikken, dat het beleid van de uitvoerder het fonds inzicht dient te bieden
in alle relevante functiegroepen en dat de uitvoerder inzicht moet bieden in zijn totale
beloningsbeleid als onderdeel van de (arbeids)markt waarop deze partij zich beweegt. Voor de
uitbesteding van vermogensbeheer geldt daarnaast dat de uitvoerder geen performance fees in
geval van passief beheer mag verstrekken, dat bij actief beheer bij de portefeuillemanager het
beleggingsresultaat van de portefeuille slechts één van de criteria mag zijn bij het toekennen van
een bonus en dat het beloningsbeleid van een vermogensbeheerder niet mag leiden tot het nemen
van onacceptabele risico’s,
Bij de beoordeling van het beloningsbeleid van de uitvoerders wordt artikel 21a van het Besluit FTK
inzake een ‘beheerst beloningsbeleid’ betrokken.
Uitzondering
Het bestuur kan in specifieke gevallen beargumenteerd van een of meerdere bovenstaande
uitgangspunten afwijken, mits de afwegingen daartoe expliciet worden vastgelegd.
2.3 Eisen uitbesteding sleutelfunctie
De persoon of partij aan wie het sleutelfunctiehouderschap wordt uitbesteed of die vervullende
werkzaamheden ten behoeve van de sleutelfunctiehouder uitvoert, voldoet aan de volgende
uitgangspunten:
- De persoon aan wie het pensioenfonds een sleutelfunctie uitbesteedt, voldoet ten minste aan
de geschiktheidseisen de het pensioenfonds aan de betreffende sleutelfunctie stelt. De
betrouwbaarheid van die persoon staat buiten twijfel;
- De personen die de werkzaamheden ten behoeve van een sleutelfunctie uitvoeren hebben
aantoonbaar een goede reputatie, zijn integer en beschikken aantoonbaar over de vereiste
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kwalificaties, kennis en ervaring, respectievelijk de vereiste beroepskwalificaties,
beroepskennis en beroepservaring, om de werkzaamheden naar behoren te verrichten.

3.

Governance van de uitbestedingsrelatie

3.1 Rollen en verantwoordelijkheden
Het bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het fonds, en dus
ook voor de uitbestede werkzaamheden. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
bestuur en de uitvoerder worden omschreven. Tussen partijen worden daarover schriftelijk
afspraken gemaakt. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden mogen elkaar niet
overlappen.
3.2 Deskundigheid en geschiktheid
Het bestuur draagt zorg voor zijn eigen deskundigheid en geschiktheid zodat het voldoende
tegenwicht heeft ten opzichte van de uitvoerder. Het bestuur heeft daartoe een geschiktheidsplan
opgesteld.
3.3 Prestatiebeloning
Het bestuur maakt met de uitvoerder afspraken over prestatiegerichte beloning. Daarbij worden de
uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 2.2 in acht genomen. Het beloningsbeleid van de
uitvoerder mag in ieder geval niet leiden tot het nemen van meer risico’s dan het fonds conform
het eigen beloningsbeleid aanvaardbaar acht.
3.4 Integriteit
De uitvoerder beschikt over een eigen integriteitsregeling, heeft daarbij behorende
beheersmaatregelen getroffen en volgt deze op. Het bestuur van Pensura controleert in dat kader
of de gedragscode en klokkenluidersregeling van nieuwe (voorgenomen) uitvoerders ten minste
gelijkwaardig zijn aan de gedragscode en klokkenluidersregeling van Pensura. Voor wat bestaande
uitvoerders betreft, voert het bestuur periodiek voornoemde controle van de gedragscode en
klokkenluidersregeling uit.
3.5 Dienstverleningsovereenkomst
Naast een zorgvuldige selectie van de uitvoerder die voldoet aan de hiervoor beschreven eisen,
dienen de uitbestede werkzaamheden gedurende de periode van uitbesteding, te worden
gecontroleerd, zodat kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.
Waarborging van de kwaliteit van de werkzaamheden vindt plaats door het gelijktijdig met het
afsluiten van de uitbestedingsovereenkomst opstellen van een dienstverleningsovereenkomst
(service level agreement) met de uitvoerder, waarin specifieke taken, bemensing, op te leveren
producten, kwaliteits- en serviceniveau, tijdsafspraken en eventuele boetebedingen zijn
beschreven.
In deze overeenkomst welke altijd schriftelijk dient te worden vastgelegd, worden onder meer
waar mogelijk onderstaande voorwaarden opgenomen:
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4.

de verplichting voor de uitvoerder om het pensioenfonds in staat te stellen blijvend te voldoen
aan wet- en regelgeving.
op verzoek van de toezichthouder(s) van het pensioenfonds worden relevante gegevens ter
beschikking gesteld aan deze toezichthouder(s) en informeert de uitvoerder het bestuur
hierover.
de mogelijkheid voor de toezichthouder(s) om onderzoek ter plaatse te doen of te laten doen bij
de uitvoerder.
de wijze waarop de overeenkomst wordt beëindigd en de wijze waarop beoogd wordt dat het
pensioenfonds de werkzaamheden na beëindiging van de overeenkomst weer zelf of door een
andere derde kan (laten) uitvoeren;
het pensioenfonds heeft toegang tot audittrails of beveiligingslogboeken (security trails);
de uitvoerder geeft inzicht in zijn beloningsbeleid;
het beloningsbeleid van de uitvoerder voldoet aan de beginselen die in het beloningsbeleid van
het pensioenfonds zijn vastgelegd;
vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden conform wettelijke
voorschriften gewaarborgd;
informatieverstrekking naar verschillende opdrachtgevers vindt gescheiden plaats;
gegevens en bestanden van het pensioenfonds worden beveiligd en toegangsrechten en
autorisaties worden op adequate wijze aan betrokken medewerkers verstrekt;
De inrichting van de systemen is zodanig dat de continuïteit van de dienstverlening niet in
gevaar komt en dat bij onvoorziene omstandigheden een adequaat noodsysteem in werking
treedt.
Indien de overeenkomst niet nagekomen wordt door één van de partijen treedt een procedure
voor de niet-nakoming van de overeenkomst in werking, zoals in het contract of de
dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd;
de omstandigheden waaronder de overeenkomst beëindigd kan worden en de financiële en
uitvoeringstechnische waarborgen van die beëindiging.

Monitoring

Het bestuur toetst regelmatig of de manier waarop de uitbestede activiteiten of processen worden
uitgevoerd in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Het bestuur doet dit door middel
van:
- het monitoren via het laten uitvoeren van periodieke audits of het laten rapporteren over de
stand van zaken m.b.t. de aanbevolen verbeteringen in de ISAE 3402 verklaring type II of een
daarmee vergelijkbare verklaring;
- het bestuderen en bespreken van maand- of kwartaalrapportages van de uitvoerders, waarin
naast de gebruikelijke informatie ook wordt gerapporteerd over klachten, incidenten en
uitzonderingen, deze rapportages omvatten ook de eventuele onder uitbesteding;
- het bestuderen en bespreken van het actuarieel rapport van de certificerend actuaris en de
rapportages van de accountant;
- periodiek overleg en evaluatie met de uitvoerders over de uitvoering van de (bijgestelde)
processen.
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Bijlage 1:

Inkoopbeleid

Het bestuur van Pensura kan het inkoopbeleid van toepassing verklaren op alle uitbestede
activiteiten of processen die niet worden aangemerkt als uitbesteding in de zin van het reguliere
uitbestedingsbeleid (zie paragraaf 1.2).
Selectie, governance, monitoring en evaluatie:
Bij het verstrekken van meerwerk dat niet valt binnen de reguliere werkzaamheden die zijn
overeengekomen met de uitvoeringsrelatie wordt vooraf een prijsopgave gevraagd. Bij het
verstrekken van een opdracht aan een externe partij waarmee het fonds geen bestaande
relatie heeft, worden altijd ten minste twee offertes opgevraagd. Dit hoeft niet
noodzakelijkerwijs indien deze partij in de afgelopen vijf jaar een vergelijkbare opdracht naar
tevredenheid heeft uitgevoerd.
Bij het verlenen van de opdracht wordt onder meer gekeken naar de prijs, de kwaliteit, tijdige
uitvoering, de mate waarin de organisatie de opdracht kan uitvoeren en – voor zover van
toepassing – de integriteitsaspecten. Het bestuur besluit welke partij de opdracht krijgt. De
bestuurscommissie onder wiens taakomschrijving de betreffende werkzaamheden vallen,
adviseert het bestuur in het te nemen besluit.
De opdracht en afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging/offerte of - indien
sprake is van een meerjarige opdracht of daar anderszins aanleiding toe is - in een
overeenkomst.
Nadat de opdracht is uitgevoerd, of – indien sprake is van een meerjarige opdracht – jaarlijks,
evalueert het bestuur de dienstverlening van de partij die de betreffende werkzaamheden heeft
uitgevoerd.
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BIJLAGE 2 ‐ Register uitbestedingspartijen en contracten Pensura
(versie april 2021)
Het register biedt een overzicht van de uitbestedingspartners en overige dienstverleners waarmee
Pensura contractuele afspraken voor de structurele uitvoering van werkzaamheden heeft gemaakt.
Bij de uitbesteders en overige dienstverleners waarop de meldplicht uitbestedingen van DNB van
toepassing is, is tevens een overzicht van de onderuitbestedingspartijen opgenomen.
a. Uitvoerders1
ABN AMRO Pension Services
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding

Analyse ISAE

Meldplicht DNB

Toelichting Pensura
Beheer DC‐kapitalen
●
●

Hoofdovereenkomst: 1‐10‐2020 voor onbepaalde tijd
Verwerkersovereenkomst en SLA: gekoppeld aan
hoofdovereenkomst.

Opzegtermijn: dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 3
maanden
Uiterlijk 1e kwartaal 2023 (in relatie tot opzegtermijn)
Laatste evaluatie: 29‐3‐2021
Volgende evaluatie: Maart 2022
● ABN AMRO Bank (IT beheer en fysieke beveiliging’
● In2Ip (hosting portaal)
● ABN AMRO Client beheer services (centrale client administratie)
● ABN AMRO Security Operations Breda (daadwerkelijke uitvoering
van de beleggingen)
● Gorilla IT (ontwikkelen en beheren van het portaal)
ISAE3402:
Laatste analyse: 22‐6‐2020
Volgende analyse: April 2021
Ja, per definitie.
Melding jaarlijks via jaarstaten (uitbesteding en onderuitbesteding):
regulier proces

AZL
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening

Duur overeenkomst
1

Toelichting Pensura
● Pensioenbeheer (deelnemers‐, werkgevers‐, uitkeringen‐ en
financiële administratie, incl. verslaglegging )
● Actuarieel advies en uitvoerende actuariële werkzaamheden
● Bestuursadvisering en –ondersteuning
● Communicatie advies en beheer website
● Hoofdovereenkomst: 1‐1‐2019 t/m 31‐12‐2023

In de zin van het uitbestedings‐ en inkoopbeleid van Stichting Pensioenfonds Pensura

●

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier

Onderuitbesteding

Analyse ISAE

Meldplicht DNB

Verwerkersovereenkomst en allonge met KPI’s: gekoppeld aan
hoofdovereenkomst.
Verlengingen stilzwijgend met telkens 1 jaar
Opzegtermijn: 6 maanden vóór einddatum contract
Uiterlijk 1e kwartaal 2023 (in relatie tot opzegtermijn)
Laatste evaluatie: 26‐2‐2020
Volgende evaluatie: Nog te plannen zodra fysieke bijeenkomsten
mogelijk zijn
● Visma Idella (bruto‐netto berekening)
● Solvinity (hosting werkgeversportaal)
● NTT (monitoring en beheer van netwerkcomponenten)
● ENGIE (onderbrengen van een deel van het AZL datacenter)
● OpenLine (maken van back‐ups)
● CPFxl (postverzending, uitgezonderd UPO’s en dagpost)
● Ricoh (postverwerking en archief)
● Mailstreet (printen, coverteren en en verzenden UPO's)
● Bizzonate (beheer en ontwikkeling van Mendix)
● Perplex (bouw, beheer en hosting van informatieve websites van
klanten van AZL)
● T&T (broker voor het gebruik van de BRP, correspondentie via de
Berichtenbox en koppeling met het NPR via de Pensioenregister
Service (PRS))
● Mister Mail (Electronic Direct mail Service)
● Mendix (de hosting van het deelnemersportaal, nieuwe
werkgeversportaal en procuratieportaal)
● Amplexor (beheer en ondersteuning van Documentum)
ISAE3000 en 3402:
Laatste analyse: 15‐3‐2021
Volgende analyse: Maart / april 2022
Ja, per definitie.
Melding jaarlijks via jaarstaten (uitbesteding en onderuitbesteding):
regulier proces

BlackRock
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding

Toelichting Pensura
Vermogensbeheer
Overeenkomst: vanaf 1‐4‐2019 voor onbepaalde tijd
Opzegtermijn: dagbasis
Bij jaarlijkse evaluatie beleggingsplan
Laatste evaluatie: 17‐8‐2020
Volgende evaluatie: Medio 2021
BlackRock outsources a number of fund‐related services, the largest
relationships being Custody, Trustee/Depositary, Fund Administration
and Transfer Agency. 90% of BlackRock’s AUM is currently serviced by
State Street, BNY Mellon and J.P. Morgan globally, but BlackRock also
has significant relationships (through both BlackRock funds and
separate accounts) with: Brown Brothers Harriman Citigroup Northern
Trust BNP Paribas HSBC SS&C (Fund Accounting Only).

Analyse ISAE
Meldplicht DNB

N.v.t.
Ja, per definitie.
Melding jaarlijks via jaarstaten (uitbesteding): regulier proces
Melding onderuitbesteding uit te voeren conform proces DNB.

AXA Investment Management
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE

Meldplicht DNB

Toelichting Pensura
Vermogensbeheer matchingportefeuille
Vanaf 1‐3‐2021 voor onbepaalde tijd
Opzegtermijn: dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand
Bij jaarlijkse evaluatie beleggingsplan
Laatste evaluatie: n.v.t.
Volgende evaluatie: 2022
N.v.t.
ISAE 3402:
Laatste analyse: Januari 2021
Volgende analyse: April / Mei 2022
Ja, per definitie.
Melding voorgenomen uitbesteding in februari 2021 ingediend.
Melding jaarlijks via jaarstaten (uitbesteding): regulier proces
Melding onderuitbesteding uit te voeren conform proces DNB.

UBS
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Toelichting Pensura
Vermogensbeheer
Vanaf 17‐12‐2013 voor onbepaalde tijd
Opzegtermijn: dagelijks opzegbaar
Bij jaarlijkse evaluatie beleggingsplan
Laatste evaluatie: 9‐5‐2019
Volgende evaluatie: 2021
N.v.t. (UBS beheert minder dan 30% van het DB vermogen van
Pensura)
N.v.t.
Nee (UBS beheert minder dan 30% van het DB vermogen van Pensura).

b. Sleutelfuncties
G. Koning (Triple A)
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening

Toelichting Pensura
Sleutelfunctiehouder actuarieel

Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Gekoppeld aan overeenkomst m.b.t. certificerende werkzaamheden
(zie verderop in dit register)
eens per 3 jaar
Jaarlijks
N.v.t.
N.v.t.
Ja, per definitie
Melding uitbesteding uitgevoerd op 7‐11‐2019 via uitbestedingen@DNB.nl

InAudit
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Toelichting Pensura
Vervullende werkzaamheden t.b.v. de sleutelfunctie interne audit
Vanaf 25‐5‐2019 voor onbepaalde tijd
Opzegging mogelijk per eerstvolgend boekjaar met opzegtermijn van
3 maanden
Eens per 3 jaar
Jaarlijks
N.v.t.
N.v.t.
Ja

c. Overige dienstverleners / contracten
CACEIS
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE

Meldplicht DNB

Toelichting Pensura
Custodian, beleggingsadministratie, beleggingsrapportages en
risicorapportages
Ingangsdatum: 2008 (bewaarovereenkomst) en 29‐12‐2017 (overige
werkzaamheden)
Looptijd onbepaald
Opzegtermijn bewaarovereenkomst 60 dagen. Overige
werkzaamheden zijn daaraan gekoppeld middels annexen.
Bij jaarlijkse evaluatie beleggingsplan
Laatste evaluatie: 13‐6‐2019
Volgende evaluatie: zodra fysiek vergaderen weer mogelijk is
Atos (Beheer en ontwikkeling IT)
ISAE 3402:
Laatste analyse: 15‐3‐2021
Volgende analyse: Maart / april 2022
Melding custodian jaarlijks via jaarstaten (uitbesteding): regulier
proces.
Geen nadere melding (onder)uitbesteding nodig. DNB hanteert als
uitzondering op melding namelijk “de dienst bewaring en beheer van
financiële instrumenten”.

elipsLife
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst

Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Toelichting SNP
Herverzekering overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico
Van 1‐1‐2015 t/m 31‐12‐2015
Stilzwijgende verlening voor telkens 1 jaar
Opzegtermijn: 2 maanden voor datum einde contarct
N.v.t
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Nee

KPMG
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Toelichting SNP
Accountant
Jaarlijkse opdracht
November 2020 (opdrachtbrief werkzaamheden verslagjaar 2021)
Q3‐Q4 2020: marktonderzoek accountantswerkzaamheden gepland
N.v.t.
N.v.t.
Nee (al gebeurt melding wel via de DNB‐jaarstaten als onderdeel van
het reguliere jaarwerkproces)

Triple A (certificering)
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening
Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Toelichting SNP
Certificerend actuaris
Kalenderjaren 2018 t/m 2020
Stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar
Jaarlijks na het jaarwerk als onderdeel evaluatie Triple A tijdens
jaarwerk
jaarlijks na het jaarwerk
N.v.t.
N.v.t.
Nee (al gebeurt melding wel via de DNB‐jaarstaten als onderdeel van
het reguliere jaarwerkproces)

VCHolland
Onderwerp
Aard van de
dienstverlening

Toelichting SNP
Visitatiecommissie

Duur overeenkomst
Evaluatie overeenkomst
Evaluatie regulier
Onderuitbesteding
Analyse ISAE
Meldplicht DNB

Jaarlijkse opdracht
Prijsstelling o.b.v. driejaarscyclus (nieuwe cyclus vanaf 2021)
November 2021 (opdrachtbrief visitatie over 2021)
Laatste evaluatie: 7‐2020 (middels evaluatieformulier VCH)
Volgende evaluatie: juli 2021
N.v.t. (leden visitatiecommissie zijn formeel lid van fondsorgaan)
N.v.t.
Nee (al gebeurt melding wel via de DNB‐jaarstaten als onderdeel van
het reguliere jaarwerkproces)

Bijlage 3:

Beloningsbeleid

12

Beloningsbeleid stichting pensioenfonds Pensura
1. Inleiding
In deze notitie wordt een voorstel gedaan om tot een beloningsbeleid te komen voor pensioenfonds
Pensura. In enkele fondsdocumenten zijn wel opmerkingen en verwijzingen terug te vinden, maar
van een volwaardig beleiddocument is niet echt sprake. Toch is er een wettelijke verplichting
opgenomen in het FTK (zie onderstaand) , is het onderdeel van de code pensioenfondsen ( code 34
en code 77 t/m 81) en stelt ook IORP II eisen op dit terrein.
Besluit FTK artikel 21a gaat over het beloningsbeleid van een pensioenfonds en dat luidt:
1.

2.

3.

4.
5.

Het beleid, bedoeld in artikel 21, houdt mede in dat het fonds een beleid inzake beloningen
voert dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds aanvaardbaar
is.
Het fonds legt het beleid inzake beloningen schriftelijk vast en draagt er zorg voor dit beleid
te implementeren en in stand te houden. Het beleid is afgestemd op de omvang en
organisatie van het fonds en op de aard, omvang en complexiteit van zijn bedrijf.
Het beleid inzake beloningen omschrijft de beloningscomponenten en beloningsstructuren
die ertoe zouden kunnen bijdragen dat het fonds meer risico’s neemt dan voor hem
aanvaardbaar is, alsmede de te volgen procedures en maatregelen die dergelijke
beloningscomponenten en beloningsstructuren voorkomen en beheersen.
Het fonds maakt zijn beleid inzake beloningen openbaar.
De Nederlandsche Bank kan regels stellen met betrekking tot

a. de wijze waarop het beleid inzake beloningen wordt opgesteld en vastgesteld of goedgekeurd,
uitgevoerd, geëvalueerd en aangepast;
b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan beloningscomponenten en beloningsstructuren en
de wijze waarop de risico’s die uit het beleid en de uitvoering daarvan voortvloeien, worden
beheerst; en
c. de inhoud en wijze van openbaarmaking van het beleid inzake beloningen.

2. Beloningsbeleid pensioenfonds Pensura
Het beloningsbeleid ziet toe zowel op
1) de personen en instanties die onderdeel uitmaken van de eigen organisatie zoals bestuur,
bestuursbureau, verantwoordingsorgaan en intern toezicht als op
2) de uitbestedingspartners.

Eigen organisatie
Bestuurders nog actief werkzaam in de onderneming ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen
gemaakte kosten zoals representatie e.d. bij het fonds worden gedeclareerd. Hetzelfde geldt voor
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leden van het VO. Leden van het bestuur en VO die namens de pensioengerechtigden in de
betreffende organen zitten ontvangen een vacatievergoeding per vergadering ( inclusief
commissievergaderingen). Deze bedraagt € 400,‐
Voor externe bestuursleden geldt dat de beloning mede bepaald wordt door de volgende criteria:
1) de VTE‐norm,
2) de feitelijke tijdsbesteding,
3) de richtlijnen zoals de pensioenfederatie die in 2011 heeft opgesteld voor
bedrijfstakpensioenfondsen ( € 100.000 voor een klein pensioenfonds, omgerekend naar een
full time baan),
4) de vervangingswaarde wat betaalt de markt voor een professioneel bestuurder, die moet
voldoen aan de eisen die Pensura stelt aan de betreffende bestuurder/voorzitter.
De beloning kent geen performance‐elementen, is een vast bedrag, dat in principe jaarlijks wordt
vastgesteld. Besluitvorming over wijzigingen van de individuele beloningen vindt in het bestuur
plaats en met gewone meerderheid. Het bestuur kan besluiten een extra vergoeding toe te kennen
in bijzondere omstandigheden zoals tijdelijk bovenmatig veel extra werkzaamheden.
Pensura kent momenteel geen bestuursbureau en ook geen Raad van Toezicht, dus een
beloningsbeleid met betrekking tot deze functionarissen is niet aan de orde.
Beloningsbeleid met betrekking tot uitbestedingspartners en eventuele andere derden
Pensura heeft het overgrote deel van haar werkzaamheden, voor zover wettelijk toegestaan,
uitbesteed.
Het betreft:
1)Beleggingen: beheer, bewaring en beleggingsadministratie en rapportages
2) Administratie
3) bestuursondersteuning
4) communicatie
5)actuariële advisering
Daarnaast maakt het fonds gebruik op contractuele basis van een certificerend actuaris, een externe
accountant en een visitatiecommissie. Incidenteel wordt daarnaast gebruik van juridische
ondersteuning dan wel wordt voor bepaalde projecten partijen ingehuurd.
Voor de organisaties die vallen 1 t/m 5 (en met name onder 1) is het beloningsbeleid zeer belangrijk
( selectiecriterium) voor de keuze van de uitbestedingspartner. Het gaat hier zowel om de vergoeding
voor de verleende diensten als om de beloningsbeleid van toepassing zijnde op de medewerkers van
die organisatie.
Een aantal zaken is hier van belang en de weging daarvan door het pensioenfonds zal per uitbestede
activiteit verschillen. Het betreft:
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‐ transparantie over het beloningsbeleid dat voldoende specifiek moet zijn voor het pensioenfonds
om het te kunnen toetsen aan haar beloningsbeleid.
‐ het pensioenfonds is niet ten principale tegenstander van variabele beloning of performance fees.
Wel zal bij vermogensbeheer geen performance fees worden geaccepteerd bij passieve
beleggingsfondsen en bij actief beheer zal bij de portefeuille manager het beleggingsresultaat van de
portefeuille slechts één van de criteria mogen zijn van de toekenning van een bonus en dat niet
mogen leiden tot het nemen van onacceptabele risico’s.
‐ het pensioenfonds wil inzicht hebben in alle voor het fonds relevante functiegroepen ( niet op
individueel niveau)
‐ het pensioenfonds wil ook zicht hebben op het totale beloningsbeleid als onderdeel van het
arbeidsmarkt van de uitbestedingspartner. Pensura wil hiermee zicht krijgen of de partner in staat is
de juiste mensen aan te trekken en te behouden.
De afspraken over (het inzicht in) het beloningsbeleid zullen schriftelijk worden vastgelegd in het
contract of andere relevante overeenkomst. Jaarlijks zal het pensioenfonds navraag doen bij haar
belangrijkste uitbestedingspartners naar de actuele stand van zaken van het beloningsbeleid. Het
bestuur wordt door de relevante commissies (Cie Pensioenen Financien en Commissie Beleggingen)
op de hoogte gebracht van de bevindingen en besluit al dan niet tot (aanvullende maatregelen). Het
betreft hier in ieder geval alle partijen die vallen onder de uitbestede diensten genoemd onder 1 t/m
5.
Openbaarheid
Pensura voldoet aan de eisen van openbaarheid van het beloningsbeleid door dit op te nemen:
‐ in de ABTN (als bijlage)
‐ door de ABTN te publiceren op haar website
en het op aanvraag ter beschikking te stellen aan de partijen waarmee Pensura zaken doet dan wel in
het (aanbestedings)proces is om zaken te gaan doen.
Evaluatie beleid
Minimaal eenmaal per drie jaar wordt het beloningsbeleid geëvalueerd. De commissie Pensioenen en
Financiën bereidt dit voor ten behoeve van de bestuursvergadering.
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