
2018Vo
or

w
oo

rd

O
ve

r h
et

 fo
nd

s

O
nt

w
ik

ke
lin

ge
n

(f
in

an
ci

ee
l)

 B
el

ei
d

Be
st

uu
rs

ve
rs

la
g

To
ez

ic
ht

 &
 v

er
an

tw
oo

rd
in

g

Ja
ar

re
ke

ni
ng

O
ve

rig
e 

ge
ge

ve
ns

Bi
jla

ge
s  



Pagina 2

Jaarverslag 2018

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van
Stichting Pensioenfonds Wonen

Telefoon: (050) 582 1984
Postbus 6006, 9702 HA, Groningen

datum
september 2019



Voorwoord



Pagina 4

Jaarverslag 2018  |  Voorwoord

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen geeft in dit jaarverslag 
(bestuursverslag en jaarrekening) inzage in de werkzaamheden, het beleid 
en de pensioenontwikkelingen gedurende het jaar 2018. Het bestuur 
verstrekt duidelijkheid over en draagt eindverantwoordelijkheid voor 
de financiële positie en de resultaten van het fonds. Dit bestuursverslag 
is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving.

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor Stichting Pensioenfonds Wonen. 
Door de intrekking van de verplichtstelling, is het fonds per 1 januari 2018 een 
gesloten fonds waarin geen actieve opbouw meer plaats vindt. Daarnaast is per 
1 januari 2018 artikel 150 uit de Pensioenwet in werking getreden. Dit omdat 
op het moment van de intrekking van de verplichtstelling de beleidsdekkings-
graad van het fonds lager dan de vereiste beleidsdekkingsgraad op basis van 
het minimaal vereist vermogen was. Het wetsartikel stelt dat het pensioenfonds 
‘binnen een door de toezichthouder te stellen termijn overgaat tot het verze-
keren bij een verzekeraar, overdragen aan een verzekeraar of onderbrengen 
bij een pensioenfonds van de pensioenverplichtingen op basis van een proce-
dure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht’. 
Hiertoe heeft het bestuur in april 2018 een planning met de toezichthouder 
gedeeld waarin het op zoek gaat naar een toekomstbestendige oplossing voor 
het fonds, met het belang van de deelnemers voorop. Het bestuur richt op een 
collectieve waardeoverdracht en fusie of liquidatie uiterlijk per 31 december 
2020. Tot deze tijd acteert het fonds als een normaal pensioenfonds en geeft 
het invulling aan haar missie, visie en strategie.

Wat betreft dekkingsgraad was het een jaar met twee gezichten. De beleids-
dekkingsgraad herstelde flink en dit heeft ervoor gezorgd dat de beleidsdek-
kingsgraad per 31 december 2018 met 105,4% (2017: 102,7%) boven het 
minimaal vereist vermogen van 104,0% zit. De actuele dekkingsgraad komt 
per 31 december 2018 door twee magere maanden november en december
van, onder meer, de aandelenmarkt uit op 103,4%. Dit is lager dan de 105,4% 
per 31 december 2017.

In 2018 is de transitie van de pensioenadministratie van Syntrus Achmea 
Pensioenbeheer naar TKP afgerond. In januari 2018 zijn de eerste pensioen-
uitkeringen door TKP gedaan. De transitie is naar tevredenheid van het bestuur 
verlopen.

Het bestuur heeft in 2018 niet te maken gehad met bestuurlijke wijzigingen, 
wat de continuïteit van besturing van het fonds ten goede komt. Wel hebben er 
wijzigingen plaatsgevonden binnen de raad van toezicht. Per 1 juli 2018 is een 
nieuwe raad van toezicht gestart. Binnen het verantwoordingsorgaan heeft het 
fonds per 1 juli 2018 een nieuw lid mogen verwelkomen. Een ander lid stopte 
per 3 december 2018.

Het bestuur bedankt iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het 
goed functioneren van het pensioenfonds.

Voorwoord
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1.1. Over het fonds

1.1.1. Naam en vestigingsplaats
Het fonds is opgericht op 1 januari 1970 en statutair gevestigd in Utrecht. Het 
fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 
41178958. De laatste statutenwijziging van het verslagjaar had als ingangsda-
tum 17 oktober 2017. Het fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

1.1.2. Doelstelling, missie, visie en strategie
De missie, visie en strategie van het fonds is in januari 2018 herijkt en luidt als 
volgt.

De missie (kernwaarden en identiteit)
De identiteit van PF Wonen is de volgende: PF Wonen voert de pensioenrege-
ling van de branche Wonen uit. Het bestuur onderschrijft de volgende kern-
waarden:

   Het belang van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden staat op de 
eerste plaats.

   Het uitvoeren van de pensioenregeling van de aangesloten ondernemingen.
   Het, zo goed als mogelijk, handhaven van de koopkracht van de pensioen-
rechten en -uitkeringen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden.

   Met betrekking tot het nemen van risico’s, evenwichtige belangenafweging 
en maatschappelijke aspecten handelt het bestuur zorgvuldig en verant-
woord.

Visie (waar staan we tussen nu en 5 jaar)
   Het fonds is per 1 januari 2018 een gesloten fonds.
   De opgebouwde rechten binnen PF Wonen, zijn gezien de recente ontwik-
kelingen, onderwerp van nader onderzoek. Dit onderzoek is in gang gezet in 
het eerste kwartaal van 2018. Adviesbureau Mercer is aangetrokken om dit 
traject te begeleiden.

   De toekomstige pensioenopbouw is door sociale partners bij BPF Detailhan-
del ondergebracht via de verplichtstelling van BPF Detailhandel.

Strategie (binnen de kaders van de missie en rekening houdend met de 
mogelijke ontwikkelingen)

   De gelden beleggen en beheren binnen de risicohouding van het fonds, 
hierbij uitgaande van de missie inzake de pensioenregeling, de koopkracht 
ambitie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het fonds.

   Het doen van uitkeringen bij ouderdom, overlijden en 
arbeidsongeschiktheid.

   Zo goed mogelijk gebruik maken van ICT mogelijkheden om de efficiency te 
verbeteren.

   Consolidatie/samenwerking is een strategische optie om kwaliteit te 
verhogen, risico’s te verminderen en tegelijkertijd kosten te verlagen. Het 
fonds volgt de ontwikkelingen in haar omgeving nauwgezet.

   Kosten, risico’s, rendement en evenwichtigheid worden expliciet in 
besluitvorming meegenomen.

   Begrijpelijke en volledige communicatie naar alle stakeholders.
   Onderzoek naar het borgen van de opgebouwde rechten instellen.
   Organisatorisch het huis op orde brengen.
   Een bestuur dat is toegerust op de uitdagingen van PF Wonen en als team 
opereert.

   Invulling geven aan liquidatie of fusie per 1 januari 2021.

1. Bestuursverslag – over het fonds
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1.1.3. Betrokken sociale partners

INretail
Postbus 762
3700 AT Zeist
Telefoonnummer: 030 697 31 00

FNV
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Telefoonnummer: 0900 3300300

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoonnummer: 030 751 10 07

1.1.4. Ondersteuning en advies
Het pensioenfonds laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen en/of 
adviseren door de volgende partijen:

Directeur bestuursbureau
J. Suarez Menendez CFA CPE, JSM Bestuur en Advies B.V.

Adviserend actuaris
F. Verschuren, Sprenkels & Verschuren B.V.

Adviseur Beleggingsadviescommissie
H. Hoos RBA CFA, Asset Advisors

Compliance officer
R. van der Mast, Nederlands Compliance Instituut

1.1.5. Controle en certificering
Het pensioenfonds heeft voor de controle en certificering van het bestuursver-
slag en de jaarrekening met de volgende partijen een overeenkomst gesloten:

Certificerend actuaris
Mw. A. Plekker AAG, Towers Watson Netherlands B.V

Certificerend accountant
L.H.J. Oosterloo RA, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

1.1.6. Sleutelfunctiehouders
Met ingang van 2019 kent het bestuur drie sleutelfunctiehouders, onder voor-
behoud van goedkeuring door DNB.

Sleutelfunctiehouder actuariële functie
Mw. A. Plekker AAG

Sleutelfunctiehouder risicobeheer
S.F.T. Bottinga

Sleutelfunctiehouder interne audit
H.J.P. Strang

Jaarverslag 2018  |  Over het fonds
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1.2. Het bestuur

1.2.1. Samenstelling bestuur per 31 december 2018

Samenstelling bestuur per 31 december 2018
Leden werkgevers Geboortejaar Benoemd tot Organisatie

P.J. Verhoog (plv vz.) 1965 Januari 2020 INretail

Mw. E.E.H.Ch. Van den Bosch 1973 Januari 2020 INretail

Mw. K. Merkus 1971 Januari 2023 INretail
Leden werknemers Geboortejaar Benoemd tot Organisatie

H.B.M. Grutters 1980 Januari 2021 FNV

J.P.O.M. Van Herpen (plv.vz/secr.) 1953 Januari 2023 FNV

C. Lonsain (plv secr.) 1957 Januari 2020 CNV Vakmensen
Leden pensioengerechtigden Geboortejaar Benoemd tot

G.J. Steenvoorden 1946 Juli 2022

G.L. Sirks 1955 Januari 2020
Onafhankelijk lid Geboortejaar Benoemd tot

A.H.M. Wouters (vz.) 1952 Januari 2021

1.2.2. Bestuurlijke wijzigingen 2018
   Er hebben in 2018 geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. De he-

ren Steenvoorden en Van Herpen en mevrouw Merkus zijn in 2018 herbe-
noemd voor een nieuwe termijn.

1.2.3. Nevenfuncties ultimo 2018

H.B.M. Grutters
  Pensioenfondsbestuurder bij FNV
  Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel
   Bestuurslid van het Bedrijfspensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf 
Levensmiddelen (werknemersvoorzitter)

  Bestuurslid Pensioenfederatie

C. Lonsain
  Pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen
   Bestuurslid Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en  
Voedselvoorzieningshandel

  Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen
   Bestuurslid Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel 
(SPNG)

  Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

G.J. Steenvoorden
  Bestuurslid Stichting Plaswijckpark

G.L. Sirks
  Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Kappers
  Bestuurslid Pensioenfonds Heijmans
  Lid raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Betonproductenindustrie
  Lid raad van toezicht Beleggingsfondsen Kempen Capital Management
  Lid beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Horeca & Catering
  Adviseur beleggingsadviescommissie SNPG

Mw. E.E.H.Ch. van den Bosch
  Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (per 1 januari 2019)
  Commissaris Rabobank Zuidwest-Brabant

P.J. Verhoog
  Directeur Sociale Zaken Detailhandel Nederland
  Bestuurslid van het Bedrijfspensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
  Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche
  Gemeenteraadslid Nissewaard (CDA)
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J.P.O.M. Van Herpen
  Pensioenfondsbestuurder bij FNV
  Bestuurslid Pensioenfonds KPN
  Bestuurslid Stichting Wachtgeldfonds FNV
  Bestuurslid O&O fonds KPN
  Fractieondersteuner GL - PvdA fractie gemeenteraad Leusden
  Voorzitter Geschillenkamer Bedrijfscommissie Markt 1

Mw. K. Merkus
  Bestuurslid Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Adviseur European Pension Fund Investment Forum
  Educatief schrijver economische wetenschap

A.H.M. Wouters
  Bestuurslid Wateringsche Molen
  Vice-voorzitter Kerkbestuur St. Jan
  Voorzitter bestuur Intern Toezicht (ITP)
  Gecommitteerde examencommissie SPO

1.2.4. Bestuurlijke commissies
Ultimo 2018 werkt het bestuur met een viertal bestuurlijke commissies.

Integraal risicomanagement commissie (IRM CIE)
De leden van deze commissie worden benoemd vanuit het bestuur. De IRM 
CIE bereidt het integrale risicomanagementsysteem van het fonds voor, is 
belast met het (bestuurlijk) beheer van dit systeem, doet voorstellen aan het 
bestuur over het risicobeleid en bespreekt en beoordeelt de risicorapportages 
en jaarlijkse ISAE rapportages van uitbestede partijen.

Bezetting:
Naam Opmerking

Mw. E.E.Ch. Van den Bosch Voorzitter, bestuurslid

J.P.O.M. Van Herpen Bestuurslid

A. Jharap Extern lid

Commissie pensioenen, communicatie & financiën (PCF CIE)
De leden van deze commissie worden benoemd vanuit het bestuur. De PCF 
commissie bespreekt alle onderwerpen met betrekking tot de onderwerpen 
pensioenbeheer, communicatie en financiën.
Ook het jaarwerk wordt primair begeleid door deze commissie.

Bezetting:
Naam Opmerking

C. Lonsain Voorzitter, bestuurslid

P.J. Verhoog Bestuurslid

H.B.M. Grutters Bestuurslid

G.J. Steenvoorden Bestuurslid

Beleggingsadviescommissie
De leden van deze commissie worden benoemd vanuit het bestuur. De com-
missie wordt bijgestaan door een externe adviseur en een vertegenwoordiger 
van de fiduciair beheerder. De beleggingsadviescommissie bespreekt alle 
onderwerpen met betrekking tot het volledige beleggingsbeleid van het fonds 
en adviseert het bestuur over deze onderwerpen.

Bezetting:
Naam Opmerking

G.L. Sirks Voorzitter, bestuurslid

Mw. K. Merkus Bestuurslid

H. Hoos Externe adviseur

Jaarverslag 2018  |  Over het fonds
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DB overleg
De onafhankelijk voorzitter, secretaris en plaatsvervangend voorzitter van het 
bestuur hebben zitting in deze commissie. Het DB overleg heeft onder meer de 
volgende taken- en bevoegdheden:

   Voorbereiding van de bestuursvergadering de agenda van deze 
bestuursvergadering bespreken.

  De dagelijkse gang van zaken bespreken.
  Beleidsvraagstukken bespreken.

Bezetting:
Naam Opmerking

A.H.M. Wouters Voorzitter, bestuurslid

J.P.O.M. Van Herpen Bestuurslid

P.J. Verhoog Bestuurslid

Voor de commissies zijn reglementen vastgesteld. In deze reglementen 
worden onder meer de taken en verantwoordelijkheden van de commissies 
beschreven.

1.3. De raad van toezicht

1.3.1. Samenstelling per 31 december 2018

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2017
Leden werkgevers Geboortejaar Benoemd tot

E.G.M. Cramer (vz.) 1959 Juli 2022

Mw. M. Sanderse 1962 Juli 2022

R.P. Waals 1960 Juli 2022

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het orgaan 
onderhoudt een actieve dialoog met het bestuur. Het is belast met het toezien 

op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het 
bestuur.

In het eerste kwartaal van 2018 hebben de toenmalige leden van de raad van 
toezicht aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na 1 juli 
2018. De bovenstaande leden van de raad van toezicht zijn per 1 juli 2018 
aangetreden na benoeming door het bestuur en goedkeuring door DNB.

1.3.2. Nevenfuncties ultimo 2018

E.G.M. Cramer
   Directeur bestuursbureau Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij
   Lid Klantenraad SAREF

Mw. M. Sanderse
   Bestuursadviseur PMT
   Bestuurder ViiP
   Bestuurder GroenLinks Leidschendam-Voorburg

R.P. Waals
   Lid raad van toezicht Pensioenfonds Tandtechniek
   Lid raad van toezicht Molenaars Pensioenfonds
   Dagvoorzitter Nyenrode ad hoc - PE programma RvB / RvC verzekeraars

Jaarverslag 2018  |  Over het fonds
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1.4. Het verantwoordingsorgaan

1.4.1. Samenstelling per 31 december 2018

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2017
Leden werkgevers Geboortejaar Benoemd tot Organisatie

B. Keijzer 1954 Juli 2022 INretail
Leden werknemers Geboortejaar Benoemd tot Organisatie

J. Boester 1947 Juli 2022 CNV Vakmensen

Vacature

Leden pensioengerechtigden Geboortejaar Benoemd tot

H.E.J.J. Van Wijck (vz.) 1944 Juli 2022

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: twee werknemers (deelne-
mers), één werkgever en één gepensioneerde.
De heer De Graaf heeft in december 2018 aangegeven te stoppen als lid van 
het verantwoordingsorgaan. Momenteel wordt gezocht naar een nieuw lid 
voor invulling van de ontstane vacature.

1.5. De geschillencommissie

Met ingang van 1 januari 2012 kent het pensioenfonds een geschillencom-
missie. Het pensioenfonds heeft met een aantal andere pensioenfondsen een 
groep personen benoemd waaruit de geschillencommissie kan worden samen-
gesteld. Als secretaris van de geschillencommissie treedt een via Brunel Neder-
land B.V. aan te wijzen jurist op. De secretaris stelt in voorkomende gevallen 
de geschillencommissie samen uit onderstaande groep personen en informeert 
het bestuur van het pensioenfonds hierover.
De geschillencommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren over geschillen 
tussen de deelnemer en het pensioenfonds over de uitvoering van de pen-
sioenregeling wegens een individuele beslissing die het bestuur jegens de 
belanghebbende heeft genomen.

In 2018 hebben er geen geschillen plaatsgevonden.

De samenstelling per 31 december 2018 is als volgt.

Leden Benoemd tot

A. Th. M. Van Hulst 31 december 2019

D.A.J. Kamp 31 december 2019

N. Ruiter 31 december 2019

A.W. van Vliet 31 december 2019

1.6. Uitbestedingen

1.6.1. Inleiding
Nadere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgelegd 
in aparte dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) voor pensioenbeheer, 
vermogensbeheer en vastgoedbeheer. Alle overeenkomsten bieden de 
mogelijkheid om de bestaande dienstverlening tussentijds aan te passen of 
nieuwe diensten toe te voegen. Het bestuur en de uitvoerder leggen
eventuele nieuwe afspraken altijd schriftelijk vast.

1.6.2. Uitvoeringsorganisatie
Vanaf 1 januari 2018 zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan TKP Pensioen 
B.V. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, 
verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het 
contract met TKP heeft een termijn van 2 jaar, met een
optie voor nog een extra jaar.

1.6.3. Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer en fiduciair management is uitbesteed aan Achmea 
Investment Management B.V. Met Achmea Investment Management is per 
1 januari 2019 een nieuw contract afgesloten voor onbepaalde duur. Het 
contract heeft een opzegtermijn van 3 maanden.

Jaarverslag 2018  |  Over het fonds
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1.6.4. Bestuursondersteuning
Het bestuur heeft de bestuursondersteuning uitbesteed aan ABB voor 
Pensioenfondsen B.V. De werkzaamheden betreffen onder meer de 
bestuursondersteuning, communicatie advies, en beleidsvoorbereiding voor 
alle gremia van het fonds. Ook levert ABB de integraal risicomanager van het 
fonds. Met ABB is per 1 januari 2019 een nieuw contract afgesloten met een 
termijn van 2 jaar.

1.6.5. Compliance officer
In 2016 heeft het bestuur van het fonds een externe compliance officer 
benoemd. Er is hiertoe een abonnement afgesloten bij het Nederlands 
Compliance Instituut. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor een 
periode van telkens een jaar. Het abonnement dient uiterlijk drie maanden 
voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opgezegd te worden. Het 
bestuur is tevreden over de dienstverlening. Het fonds heeft een gedragscode 
waarin de regels en richtlijnen voor bestuursleden en andere verbonden 
personen zijn opgenomen. Deze regels en richtlijnen zijn ter voorkoming 
van conflicten tussen de belangen van het fonds en de privébelangen van 
betrokkenen en ter voorkoming van het gebruik maken van vertrouwelijke 
informatie van het fonds voor privé- en andere gewenste doeleinden. De 
compliance officer controleert of de bestuursleden en andere betrokkenen de 
gedragscode naleven en rapporteert hier jaarlijks over.
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2. Bestuursverslag - ontwikkelingen

2.1. Ontwikkelingen algemeen

In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 binnen 
het fonds beschreven. Mogelijk treft u deze informatie, in het kader van 
leesbaarheid en volledigheid, op meerdere plekken binnen dit bestuursverslag 
aan.

Gesloten fonds en toekomst PF Wonen
Zoals in het voorwoord aangegeven wordt, was 2018 een bijzonder jaar voor 
Stichting Pensioenfonds Wonen. Door de intrekking van de verplichtstelling, 
is het fonds per 1 januari 2018 een gesloten fonds waarin geen actieve 
opbouw meer in plaats vindt. Daarnaast is per 1 januari 2018 artikel 150 uit de 
Pensioenwet in werking getreden. Dit omdat op het moment van de intrekking 
verplichtstelling de beleidsdekkingsgraad van het fonds lager dan de vereiste
beleidsdekkingsgraad op basis van het minimaal vereist vermogen was. Het 
wetsartikel stelt dat het pensioenfonds ‘binnen een door de toezichthouder 
te stellen termijn overgaat tot het verzekeren bij een verzekeraar, overdragen 
aan een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de 
pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en 
instemming van de toezichthouder wordt gebracht’. Hiertoe heeft het bestuur 
in april 2018 een planning met de toezichthouder gedeeld waarin het op zoek 
gaat naar een toekomstbestendige oplossing voor het fonds, met het belang 
van de deelnemers voorop.

Het bestuur moet nadenken over de mogelijke toekomstscenario’s, waarvan 
er diverse zijn. Dit proces van heroriëntatie moet gestructureerd en nauwgezet 
uitgevoerd worden. Daarom heeft het bestuur adviesbureau Mercer gevraagd 
om het bestuur te begeleiden in dit proces. Het verantwoordingsorgaan en de 
raad van toezicht zijn gevraagd om vanaf het begin onderdeel uit te maken van 
de heroriëntatie. Het traject is in gang gezet in het eerste kwartaal van 2018 en

beoogd afgerond te worden met een liquidatie of fusie uiterlijk per 31 
december 2020.

Het bestuur is tot een shortlist van BPF-en, APF-en en verzekeraars gekomen. 
Deze shortlist is in verschillende sessies met de raad van toezicht en het 
verantwoordingsorgaan bepaald. De Requests for Information (RFI’s) voor 
de BPF-en en APF-en zijn opgesteld en zijn in februari 2019 verstuurd. De 
verzekeraars volgen later. In het tweede kwartaal zullen volgend op de RFI’s,
Requests for Proposal (RFP’s) aan een selectie van partijen gestuurd worden. 
Het bestuur heeft vastgesteld dat het traject een kwartaal vertraging heeft 
opgelopen. Dit komt enerzijds door de uitvoerige procedure waarmee het 
bestuur de stappen doorloopt samen met RvT en VO, anderzijds doordat het 
bestuur nog een continuïteitsanalyse moet maken.

Transitie pensioenbeheer
Zoals eerder geschreven is het pensioenbeheer (de pensioenadministratie) 
per 1 januari 2018 overgebracht van Syntrus Achmea Pensioenbeheer naar 
TKP. TKP heeft in januari 2018 de eerste pensioenuitkeringen gedaan. De 
transitie is volgens het bestuur goed verlopen en afgerond in 2018. Op 
verzoek van het bestuur heeft de certificerend actuaris ter voorbereiding op 
de certificeringswerkzaamheden behorend bij het jaarwerk in 2018 al een 
controle gedaan op het effect van de transitie op de technische voorziening 
van het fonds. Op basis van deze controle ,heeft de certificerend actuaris geen 
materiële verschillen aangetroffen.

ALM studie
Het bestuur heeft in 2018 een ALM studie uitgevoerd. Deze studie is begeleid 
door adviesbureau Mercer. Het verantwoordingsorgaan en de raad van 
toezicht waren bij het uitvoeren van de studie aanwezig en hebben hun input 
geleverd. Het belangrijkste doel van de studie was om onderzoek te doen naar 
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de risicohouding van het fonds en het daaruit volgende beleggingsbeleid. 
Vanwege de specifieke situatie van het pensioenfonds (gesloten en onderhevig 
aan artikel 150PW) is zowel naar de korte termijn als de lange termijn 
resultaten gekeken. Het bestuur maakt hierbij een weging van relevante 
grootheden, zoals dekkingsgraad, kortingskansen en toeslagrealisatie, bij 
het gekozen beleggingsbeleid. De ALM studie wordt verder toegelicht in de 
beleggingsparagraaf.

Verwerking AG Prognosetafels 2018
Het bestuur heeft in oktober besloten de resultaten van de AG Prognosetafels 
2018 te hanteren. De verwerking van de nieuwe prognosetafels heeft de 
technische voorziening doen afnemen met 1,1%.

Implementatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving 
geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Het 
bestuur heeft de ontwikkeling van deze nieuwe wetgeving in 2017 en 2018 
besproken en voldeed op 25 mei 2018 aan de vereisten van de nieuwe 
wetgeving.

Aanstelling sleutelfunctiehouders IORP II
Het bestuur is in 2018 actief geweest voor de implementatie van de IORP II 
regelgeving per 13 januari 2019. Als gevolg hiervan heeft het bestuur een 
drietal sleutelfunctiehouders benoemt, onder voorbehoud van goedkeuring 
door DNB.

   Sleutelfunctie actuariële functie. Zowel het houderschap als de 
vervullersfunctie worden belegd bij de certificerend actuaris. Mevrouw 
Plekker van Willis Towers Watson.

   Sleutelfunctie risicobeheer. Het houderschap wordt belegd bij de 
tweedelijns risicomanager van het fonds, de heer Bottinga. Het 
vervullerschap wordt belegd bij de IRM CIE. Het bestuur heeft er bewust 
voor gekozen om géén bestuurslid aan te wijzen als sleutelfunctiehouder 

om de onafhankelijkheid binnen het bestuur te waarborgen. Ook is het 
bestuur van mening dat de integraal risicomanager in de tweede lijn bij 
uitstek de aangewezen persoon is om deze functie te combineren met het 
sleutelfunctiehouderschap.

   Sleutelfunctie interne audit. Zowel het houderschap als de vervullersfunctie 
worden belegd bij de heer Strang, die het als functie op het bestuursbureau 
zal vervullen. Ook hier heeft het bestuur er bewust voor gekozen om géén 
bestuurslid aan te wijzen als sleutelfunctiehouder om de onafhankelijkheid 
binnen het bestuur te waarborgen.
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Governance
In 2018 heeft het bestuur veel aandacht gegeven aan het helder in kaart brengen van de governance van PF Wonen. 
Na de implementatie van IORP II ziet de governance van PF Wonen er als volgt uit.

Custodian

BestuursbureauCertificerend actuaris

Accountant

Adviserend actuaris

Raad van toezicht Verantwoordings 
orgaan

Bestuur
- 9 leden

- Incl. onafhankelijk vz

Integraal risicomanagement
commissie (IRM CIE)

Beleggingsadvies
commissie (BAC)

Commissie pensioenen, 
communicatie & financiën (PCF CIE) 

Overleg dagelijks bestuur

Directeur bestuursbureau

Fiduciair beheerder

PensioenuitvoeringsorganisatieSF

Extern lid

C
om

pliance officer

Privacy officer

Sleutelfunctie interne audit

Externe adviseur

SF



Jaarverslag 2018  |  Ontwikkelingen

Pagina 20

Met de volgende ‘three lines of defence’:
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2.2. Ontwikkelingen financiële positie van het fonds

Financiële positie per einde 2018
De vereiste dekkingsgraad bedroeg 120,0%. De minimaal vereiste 
dekkingsgraad bedroeg 104,0%. Ultimo 2018 is de beleidsdekkingsgraad 
105,4%. Dit betekent dat er sprake is van een reservetekort1, maar niet meer 
van een dekkingstekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan het 
vereist eigen vermogen (VEV), maar hoger dan het minimaal vereist eigen 
vermogen (MVEV). De actuele dekkingsgraad is ultimo 2018 101,7%.

Wat betreft de financiële situatie van het fonds was 2018 een jaar met twee 
gezichten. De beleidsdekkingsgraad herstelde flink en dit heeft ervoor gezorgd 
dat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 met 105,4% (2017: 
102,7%) boven het minimaal vereist vermogen van 104,0% zit. De actuele 
dekkingsgraad komt per 31 december 2018 door twee magere maanden 
november en december op, onder meer, de aandelenmarkt uit op 101,7%. Dit 
is lager dan de 105,5% per 31 december 2017.

Eind 2018 Eind 2017

Actuele dekkingsgraad 101,7% 105,5%

Beleidsdekkingsgraad 105,4% 102,7%

Herstelplan
Omdat het fonds zich eind 2017 in een tekortsituatie bevond, is in 2018 een 
actualisatie van het herstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. DNB heeft 
akkoord gegeven op het ingediende herstelplan. Uit het herstelplan blijkt dat 
de financiële positie kan herstellen binnen de maximaal gestelde termijn en 
zonder het nemen aanvullende maatregelen.

Op het moment van schrijven heeft het bestuur opnieuw een actualisatie van 
het herstelplan ingediend bij DNB. Dit betreft het herstelplan 2019. Hierin 

wordt volledig herstel in 2023 verwacht. Herstel wordt dus verwacht binnen 
de gestelde hersteltermijn van 10 jaar en zonder aanvullende maatregelen. Op 
23 mei 2019 is het herstelplan 2018 door DNB goedgekeurd. 

In het herstelplan is rekening gehouden met een leidraad voor toeslag. De 
gebruikte leidraad is als volgt:

   Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, wordt geen toeslag 
toegekend.

   Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%, maar minder dan de 
indexatiedekkingsgraad, wordt de geambieerde toeslag naar rato toegekend.

   Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de indexatiedekkingsgraad of vereist 
eigen vermogen kan de geambieerde toeslag volledig worden toegekend.

De toeslag is voor zowel actieven als niet-actieven op basis van het 
prijsindexcijfer.

Haalbaarheidstoets
Met een haalbaarheidstoets kijkt het fonds of de afgesproken ambities 
worden gerealiseerd en ook of het premiebeleid voldoende realistisch en 
haalbaar is. Deze laatste is echter niet meer van toepassing op het fonds. En 
er wordt gekeken of het pensioenfonds voldoende herstelcapaciteit heeft. 
PF Wonen heeft in 2019 een haalbaarheidstoets uitgevoerd en deze tijdig 
ingediend bij DNB. In 2020 zal de haalbaarheidstoets opnieuw worden 
uitgevoerd.

Uit de haalbaarheidstoets 2019 blijkt dat het verwachte pensioenresultaat 
op fondsniveau gelijk is aan 93,4%. De afwijking van het verwacht 
pensioenresultaat in het slechtweerscenario is 47,3%. In 2015 is in de 
aanvangshaalbaarheidstoets de ondergrens van het verwacht pensioenresultaat 
vastgesteld op 83,0%. De maximale afwijking in het slechtweerscenario is 
daarbij vastgesteld op 48,0%. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2019 
passen binnen de vastgestelde risicohouding.

1    Er is sprake van een reservetekort wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. Er is sprake van een dekkings-
tekort wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
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2.3. Ontwikkelingen regelgeving en overheidsbeleid

Zoals beschreven in paragraaf 2.1. is het bestuur in 2018 actief geweest om te 
voldoen aan de nieuwe AVG en IORP II wetgeving. Ook volgt het bestuur de 
ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw pensioenstelsel nauwgezet.

2.4. Goed pensioenfondsbestuur

2.4.1. Deskundigheid en deskundigheidsbevordering
Een pensioenfondsbestuurder moet vanaf de eerste dag van zitting aan alle 
geschiktheidseisen voldoen. Het fonds zorgt er voor dat nieuwe en bestaande 
pensioenfondsbestuurders geschikt en deskundig zijn en blijven. Het bestuur 
wil niet alleen beschikken over voldoende kennis maar ook over de noodzake-
lijke competenties om daadkrachtig en effectief de functie uit te oefenen.
Op basis van de deskundigheidsmatrix constateert het bestuur dat op alle ge-
bieden minstens twee bestuursleden aanwezig zijn met deskundigheidsniveau 
B. De deskundigheidsmatrix is in november 2017 voor het laatst herijkt. Het 
bestuur is van mening dat er voldoende compensatie binnen het bestuur gebo-
den wordt voor de onderdelen waarop het bestuur minder sterk scoort. Het be-
stuur heeft ruime bestuurlijke ervaring en vaardigheid. Daarnaast is het bestuur 
divers samengesteld. Deze samenstelling aan vaardigheden en competenties 
biedt het bestuur de tools om kritische vragen te stellen, maar ook om door te 
kunnen vragen op onderdelen waar er op specifieke gebieden wellicht geen 
brede diepgaande deskundigheid is. Het bestuur is in staat om de pijnpunten te 
kunnen benoemen. Ook geeft dit het bestuur het besef en het inzicht om tijdig 
te signaleren wanneer het bestuur ondersteuning van externen met specifieke 
kennis en vaardigheden nodig heeft. Derhalve is het bestuur geschikt om tot 
een goed en afgewogen bestuurlijk functioneren te kunnen komen waarbij het 
te allen tijde de controle heeft over kritische processen en het uitvoeren van de 
pensioenregeling in het algemeen.
Er is in 2018 één studiedag geweest waarin onderwerpen met betrekking tot 
vermogensbeheer en risicomanagement op de agenda stonden. Voor 2019 
staan twee studiedagen gepland.

2.4.2. Zelfevaluatie
Het bestuur heeft een procedure vastgesteld voor een periodieke zelfevaluatie. 
Het gaat om het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele 
bestuursleden afzonderlijk. Doel van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het 
bestuur in stand te houden en/of te verbeteren. Het bestuur heeft in 2017 een 
zelfevaluatie gehouden met externe begeleiding. Hieruit is een actieprogram-
ma gekomen, dat in 2018 gevolgd is. In 2018 is met dezelfde externe begelei-
ding opnieuw een zelfevaluatie gedaan.

2.4.3. Beloningsbeleid
Het bestuur heeft vastgesteld dat het beloningsbeleid onder meer aan de vol-
gende criteria moet voldoen:

   Passende marktconforme beloning die aansluit bij de kwaliteiten van de 
bestuurders, de beschikbaarheid en de tijdsbesteding.

   Vasthouden aan de richtlijnen zoals die in de pensioenbranche van kracht zijn 
(DNB, Code Pensioenfondsen en Pensioenfederatie).

   Daar waar van toepassing kostendekkend voor de voordragende organisatie 
(FNV, CNV Dienstenbond en INretail).

   De vergoedingen van bestuursleden, leden van de raad van toezicht en leden 
van het verantwoordingsorgaan worden vanaf 1 januari 2018 jaarlijks ver-
hoogd met de afgeleide CPI september - september gepubliceerd door het 
CBS. Per 1 januari 2019 is deze verhoging 1,5%. Verhoging wordt doorbe-
rekend in hele euro’s naar boven.

   Bestuursleden die deelnemen aan een bestuurlijke commissie, krijgen een 
aanvullende vergoeding. Ook deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. 
Leden van het Dagelijks Bestuur komen voor deze vergoeding niet in aan-
merking.

   Per 1 januari 2019 gelden de vergoedingen zoals vermeld in onderstaande 
tabel.

Het bestuur evalueert het beloningsbeleid jaarlijks.

Het verantwoordingsorgaan adviseerde het bestuur positief over het belo-
ningsbeleid op basis van vaste vergoedingen.
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Het beloningsbeleid is terug te vinden op de website van het pensioenfonds. 
De beloningen worden verder toegelicht in de jaarrekening onder de paragraaf 
pensioenuitvoeringskosten.

2.4.4. Naleving van de gedragscode
Sinds 2001 heeft het bestuur een gedragscode. Doel van deze gedragscode is 
het stellen van regels en richtlijnen voor bestuursleden. Deze regels moeten 
belangenconflicten tussen het fonds en betrokkenen voorkomen. Daarnaast is 
in de gedragscode vastgelegd hoe bestuursleden moeten omgaan met vertrou-
welijke informatie van het pensioenfonds. De gedragscode bevordert de trans-
parantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescher-
ming, duidelijk weten wat wel en niet geoorloofd is. Elk bestuurslid verklaart 
schriftelijk de gedragscode te zullen naleven. De compliance officer bewaakt 
verder de naleving van de gedragscode. Vanaf 2009 was de voorzitter van het 

fonds belast met de compliance functie. Het bestuur heeft in 2016 een externe 
compliance officer benoemd. De gedragscode is eveneens van toepassing voor 
de leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan alsmede voor 
externe leden van commissies en andere personen die door het bestuur zijn 
aangewezen. De Pensioenfederatie heeft in 2016 een geactualiseerde versie 
van de modelgedragscode voor pensioenfondsen opgesteld. Er was namelijk 
behoefte aan aanpassingen vanwege de verhoogde aandacht voor integriteits-
risico’s. Er is een algemene norm opgenomen waaruit blijkt dat iedere verbon-
den persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft richting het pensioenfonds 
en de belanghebbenden van het pensioenfonds. Daarnaast is de procedure van 
goedkeuring uniform gemaakt. Verder wordt aangegeven wie toezicht houdt 
op de werkzaamheden van de compliance officer. Deze wijzigingen zijn in 
2017 door de compliance officer verwerkt in de gedragscode van het fonds. In 
2018 is de gedragscode (periodiek) herijkt.

In de onderstaande tabel zijn de afspraken inzake de beloning voor leden van bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan opgenomen.

Beloningen per 1 januari 2019 (alle bedragen excl. BTW)

Bestuur Beloning Toelichting

Bestuursleden € 30.450,- Vaste vergoeding per jaar (416 uur), incl. onkosten.

Leden dagelijks bestuur (werkgeversvoorzitter, werknemersvoorzitter) € 45.675,- Vaste vergoeding per jaar (624 uur), incl. onkosten.

Onafhankelijk voorzitter € 45.675,- Vaste vergoeding per jaar (832 uur), excl. reiskosten.

Lid bestuurlijke commissie € 5.075,- Vaste vergoeding per jaar, additioneel op beloning bestuursleden.
Raad van toezicht     

Leden raad van toezicht € 12.688 Vaste vergoeding per jaar, incl. onkosten.

Voorzitter raad van toezicht € 15.225,- Vaste vergoeding per jaar, incl. onkosten.
Raad van toezicht     

Leden verantwoordingsorgaan € 5.075,- Vaste vergoeding per jaar, excl. onkosten.

Voorzitter verantwoordingsorgaan € 7.613 Vaste vergoeding per jaar, excl. onkosten.
Externe commissieleden     

Extern lid IRM CIE & privacy officer € 15.000,- Vaste vergoeding per jaar (208 uur), incl. onkosten.

Externe adviseur BAC € 12.000,- Vaste vergoeding per jaar, incl. onkosten.
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2.4.5. Klachten
Er is sprake van een klacht wanneer een deelnemer, een slaper, een gepensio-
neerde of een werkgever kenbaar maakt het niet eens te zijn met de uitvoering 
van de pensioenregeling, de behandeling, omgangsvormen of dienstverlening 
van de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie die de regeling uitvoeren. 
Het bestuur wordt per kwartaal door middel van een rapportage over dit on-
derwerp geïnformeerd. Middels deze wijze bewaakt het bestuur de afhande-
ling van de klachten en komen verbeteringen in de processen tot stand, indien 
benodigd. In 2018 waren er 10 klachten van deelnemers. Dit is, naar verwach-
ting doordat het fonds geen actieve deelnemers meer kent, een forse afname 
ten opzichte van 2017. In 2017 was er sprake van 94 klachten.

2.4.6. Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag 
van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verant-
woordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, 
samenstelling en zittingsduur, geschiktheid, benoeming, schorsing en ontslag. 
Daarnaast zijn overkoepelende thema’s opgenomen. De thema’s gaan zowel 
over het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. Voorbeelden 
hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, ver-
antwoord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversi-
teit, integer handelen en beloningsbeleid. Pensioenfondsen leven de Code na 
op basis van het “pas toe of leg uit-beginsel”. PF Wonen past de normen van de 
Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet 
(volledig) is toegepast. 

Het bestuur heeft de toelichting op naleving van de normen uit de code 
beschreven in de beschrijving van de governance. Onderstaand de normen 
waaraan het bestuur niet voldoet. In oktober 2018 heeft de Pensioenfederatie 
een nieuwe Code Pensioenfondsen gepubliceerd. Het bestuur zal voor 2019 
over deze code rapporteren.

Normen 38 en 39 gaan over de rol van de accountant en de actuaris.
De onafhankelijke uitvoering van de controlewerkzaamheden door accountant 
en actuaris wordt benadrukt. Het bestuur houdt een jaarlijkse evaluatie met de 
certificerende partijen, en eenmaal in de drie jaar worden contractonderhande-
lingen gevoerd op basis van offertes van meerdere partijen. Als het bestuur een 
opdracht wil verlenen aan certificerende partijen wordt altijd de vraag gesteld 
of de onafhankelijkheid mogelijk in het geding komt. 

   Afwijking norm 39: Het bestuur bespreekt jaarlijks de opdrachtbevestiging 
van de accountant en de actuaris. Ook wordt er tijdens de jaarlijkse evaluatie 
van het jaarwerktraject gekeken naar het functioneren van beide partijen. 
Het bestuur herkent echter dat het goed is om tijdens een bestuursvergade-
ring het functioneren van beide partijen formeel te beoordelen. Deze beoor-
deling wordt toegevoegd aan de beleidsagenda en jaarkalender 2019.

Norm 59 gaat over stemrecht.
   Afwijking norm 59: 

In 2017 heeft het bestuur een onafhankelijk voorzitter zonder
stemrecht aangesteld. Deze keuze is gemaakt om bij het nemen van besluiten 
door stemmen de pariteit te behouden.

Normen 65 – 71 gaan over diversiteit.
    Afwijking norm 67: Met ingang van 2018 zit er geen vrouw in het verant-
woordingsorgaan. Er is momenteel een openstaande vacature. Bij de invul-
ling van deze vacature wordt hier aandacht aan gegeven.

   Afwijking norm 68:  Er zit geen lid jonger dan 40 jaar in het verantwoor-
dingsorgaan. Er is momenteel een openstaande vacature. Bij de invulling van 
deze vacature wordt hier aandacht aan gegeven.
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2.5. Communicatie

Pensioencommunicatie is een verantwoordelijkheid van het bestuur van het 
pensioenfonds. Het bestuur bepaalt het beleid en wordt hierin geadviseerd 
door de volgende gremia:
Pensioenbeheer, Communicatie en Financiën, het verantwoordingsorgaan, een 
communicatieadviseur vanuit het bestuursbureau en de afdeling pensioencom-
municatie van de uitvoeringsorganisatie.

PF Wonen neemt de zorgplicht richting de deelnemers zeer serieus. Het fonds 
biedt deelnemers handelingsperspectief door inzicht te geven in de individuele 
pensioensituatie en gebeurtenissen die daarop van invloed zijn. Werknemers en 
werkgevers hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid: het pensi-
oenfonds stimuleert de doelgroepen om actief informatie te ‘halen’. De focus 
van het pensioenfonds ligt op digitale communicatie binnen de wettelijke kaders. 
De website vervult in deze opzet een belangrijke en centrale rol. Hier vindt de 
deelnemer de meest actuele en relevante informatie over de pensioenregeling, 
de dekkingsgraad, het pensioenfonds en wordt achtergrondinformatie geboden.

Het pensioenfonds heeft in begin 2017 een communicatiebeleidsplan vastge-
steld voor de periode 2017-2019. In 2018 is dit beleidsplan aangepast omdat 
het pensioenfonds een gesloten fonds is geworden. Hierbij is ook de looptijd 
van het beleidsplan aangepast naar 2020, zodat dit aansluit bij de toekomst-
plannen van het pensioenfonds.
Naast een communicatiebeleidsplan wordt jaarlijks een activiteitenjaarplan 
opgesteld met de aandachtspunten voor het komende jaar.

Terugblik 2018
In 2018 stond de communicatie van het pensioenfonds in het teken van het in-
formeren van de deelnemers over de financiële situatie van het pensioenfonds 
en de toekomstplannen voor het pensioenfonds.

Op verzoek van het verantwoordingsorgaan is in 2017 voor het eerst een 
populaire versie van het jaarverslag uitgebracht. Ook in 2018 is dit verkorte 

jaarverslag gepubliceerd op de website van het pensioenfonds. Het is een 
document van zes pagina’s, waarin de belangrijkste ontwikkelingen van het 
voorgaande jaar in een vogelvlucht zijn opgenomen. 

Op de website wordt maandelijks de dekkingsgraad gepubliceerd samen met 
een grafiek waarin de ontwikkeling van de dekkingsgraad te volgen is en ook 
duidelijk af te lezen is wanneer toeslagverlening mogelijk is en wanneer niet.

Om alle deelnemers en pensioengerechtigden te informeren over de toekomst-
plannen van het pensioenfonds is in oktober 2018 een nieuwsbrief op papier 
verzonden. Hierin is een interview met de voorzitter opgenomen over de over-
gang van PF Wonen naar TKP en de toekomst van het pensioenfonds. Daar-
naast zijn pensioenvragen beantwoord, is het verantwoordingsorgaan voorge-
steld en werd aandacht besteed aan de vereniging voor gepensioneerden.

Aandachtspunten voor de communicatie in 2019
Ook in 2019 blijft de focus op het informeren van de deelnemers over het rei-
len en zeilen van het pensioenfonds en de toekomst. Deelnemers wijzen op de 
mogelijkheid om communicatie digitaal te ontvangen en informatie te vinden 
op de website blijft hierbij een belangrijk punt.
Vanuit de IORP II richtlijnen (Europese pensioenwetgeving) is het verplicht om 
jaarlijks aan gewezen deelnemers een UPO te verstrekken. Dit moest voorheen 
eens in de 5 jaar. Alle deelnemers bij pensioenfonds Wonen zijn gewezen 
deelnemers aangezien het een gesloten pensioenfonds is. Daarom krijgt iedere 
deelnemer in het vervolg jaarlijks een digitaal uniform pensioenoverzicht via de 
mijn-omgeving van het pensioenfonds.
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2.6. Toezichthouder AFM en DNB

2.6.1. Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van 
pensioenuitvoerders in Nederland. De AFM ziet er op toe dat pensioenuit-
voerders zich aan de wetten en regels houden. De twee normen waar de AFM 
toezicht op houdt, zijn informatieverstrekking en zorgplicht.

2.6.2. De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB is als toezichthouder belast met prudentieel toezicht. Dit toezicht richt 
zich op de financiële stevigheid van financiële ondernemingen inclusief pensi-
oenfondsen. Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het 
pensioenfonds informeert DNB over alle wijzigingen in statuten, reglementen 
en in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). Tevens legt het pensi-
oenfonds jaarlijks uiterlijk 30 juni volgend op een verslagjaar het bestuursver-
slag en de daarbij behorende verslagstaten ter beoordeling aan DNB voor. Elke 
maand en elk kwartaal rapporteert het pensioenfonds aan DNB over zijn finan-
ciële positie inclusief de dekkingsgraad. Tevens rapporteert het pensioenfonds 
aan DNB over de uitkomsten van de evaluatie van het herstelplan over voor-
gaand boekjaar. Tot slot worden benoemingen van bestuursleden vooraf ter 
toetsing aan DNB voorgelegd. Tevens vindt toetsing plaats bij herbenoemingen 

gecombineerd met functiewijzigingen op de belangrijkste functies binnen een 
pensioenfondsbestuur. In het verslagjaar 2018 zijn er geen aanwijzingen en 
boetes door DNB opgelegd.

In 2018 is er veel contact geweest met DNB. Onder andere ging dit over de 
volgende onderwerpen:

   Het toekomsttraject voortkomend uit de intrekking verplichtstelling en bij-
behorende inwerkingtreding van artikel 150 Pensioenwet.

   De transitie pensioenbeheer. Elk kwartaal in 2018 zond het fonds schriftelijk 
een update naar DNB.

   Herbenoeming van bestuursleden en benoeming leden raad van toezicht. 
In 2018 zijn drie bestuursleden herbenoemd nadat DNB heeft laten weten 
akkoord te zijn met de benoeming. Ook zijn drie nieuwe leden in de raad van 
toezicht benoemd.

   Uitvraag niet-financiële risico’s. Hiervoor heeft het bestuur in het tweede 
kwartaal van 2018 tijdig de voorgelegde vragenlijst ingediend.

   Uitvraag IORP II. Hiervoor heeft het bestuur in het derde kwartaal van 2018 
tijdig de voorgelegde vragenlijst ingediend.

   Relatiegesprek met DNB op 9 november 2018 op het bestuursbureau van PF 
Wonen.

Overzicht contributie toezicht en Pensioenfederatie
(in euro’s) 2018 2017 2016 2015 2014

DNB 236.383 213.315 169.074 134.592 135.711

AFM 24.203 21.131 19.884 17.583 14.602

Pensioenfederatie 48.628 45.076 42.815 40.893 42.688
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2.7. Toekomstparagraaf

Door het in werking treden van artikel 150 uit de Pensioenwet verwacht het 
bestuur dat de horizon van het fonds beperkt is. Het bestuur heeft in een plan 
van aanpak de stappen tot een overdracht van rechten beschreven. Dit proces 
van heroriëntatie moet gestructureerd en nauwgezet uitgevoerd worden. Het 
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn gevraagd om vanaf
het begin onderdeel uit te maken van de heroriëntatie. Het traject is in gang 
gezet in het eerste kwartaal van 2018. Het bestuur richt zich daarmee op een 
collectieve waardeoverdracht en liquidatie uiterlijk per 31 december 2020. In 
de tussentijd acteert het fonds zich als een normaal pensioenfonds. En geeft het 
invulling aan haar missie, visie en strategie.



(financieel) beleid
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3.1. Inleiding

Doelstelling van het fonds is het verstrekken van pensioenen aan deelnemers, 
gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten 
en reglementen. Het is belangrijk dat het fonds voldoende middelen heeft, om 
toekomstige uitkeringen te kunnen betalen.
Het bestuur gebruikt hiervoor de volgende beleidsinstrumenten:

   Premiebeleid (tot 1 januari 2018)
   Toeslagenbeleid
   Beleggingsbeleid

In dit hoofdstuk komen deze instrumenten aan de orde. Naast het premie- 
en toeslagenbeleid geeft het bestuur inzicht in de voorzieningen en 
reserves. Na de actuariële analyse volgt de risicoparagraaf en uitleg over het 
beleggingsbeleid. De pensioenregeling komt aan bod in hoofdstuk 4.

3.2. Premie

Doordat PF Wonen een gesloten fonds is, vindt er geen premie instroom meer 
plaats.

3.3. Toeslag

Het fonds had tot 2015 géén concrete ambitie uitgesproken om jaarlijks 
toeslagen te verlenen op pensioenaanspraken en pensioenrechten. Het fonds 
stelde, gehoord de actuaris én als de middelen van het fonds dit toelieten, 

jaarlijks de verhoging van de pensioenaanspraken van actieve en gewezen 
deelnemers en van de ingegane pensioenen vast.

Vanaf 2016 is handhaving van de koopkracht het uitgangspunt. Het bestuur 
van het fonds streeft ernaar om binnen het raam van de daartoe beschikbare 
middelen, op de pensioenaanspraken van actieve en gewezen deelnemers 
en van de ingegane pensioenen een toeslag te verlenen ter compensatie 
van de prijsinflatie. Jaarlijks wordt bepaald of de pensioenaanspraken en 
rechten verhoogd kunnen worden. Zekerheid op verhoging is er niet. De 
financiële positie van het pensioenfonds moet de ruimte bieden om een 
verhoging toe te kennen. Het pensioenfonds vormt daarom geen reserve voor 
toekomstige verhogingen. Per 1 januari 2019 zijn de pensioenaanspraken en 
pensioenrechten niet verhoogd.

3.4. Kosten uitvoering pensioenbeheer

Het fonds maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling diverse kosten. 
Globaal kunnen deze kosten worden onderverdeeld in kosten voor de 
uitvoering van de pensioenregeling en kosten van het vermogensbeheer. Het 
fondsbestuur vindt het belangrijk inzicht te geven in deze kosten. Daarom 
is onderstaand een rapportage over de kosten voor de uitvoering van de 
pensioenregeling opgenomen.

De kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2018 € 4.024 (2017 
€ 7.371). De afname in kosten wordt met name veroorzaakt doordat PF 
Wonen een gesloten fonds is geworden met een bijbehorend goedkoper 
contract met TKP.

3. Bestuursverslag – (financieel) beleid
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(x € 1.000) 2018 2017

Bestuur, advies en controle 
Accountantskosten 76 60
Actuariskosten 33 34
Kosten adviseurs 871 746
Contributies en bijdragen 372 299
Bestuurskosten 525  533
Overig -444* -26
Totaal 1.433 1.646

Administratie
Kosten deelnemers en pensioengerechtigden 799 2.282
Kosten werkgevers 193 758
Kosten financieel beheer en bestuursondersteuning 506 363
Pensioencommunicatie in opdracht 86 72
Transitie 500 1.330
Totaal 2.084 4.809

Totaal pensioenbeheerkosten exclusief BTW 3.517 6.455
In rekening gebrachte BTW 507 1.087
Subtotaal zonder toerekening VPL-regeling 4.024 7.542
Kosten toegerekend aan de VPL-regeling - -171

Totaal pensioenbeheer inclusief BTW 4.024 7.371

Aantal actieve deelnemers** 917 31.135
Aantal gepensioneerden 16.761 14.593
Aantal gewezen deelnemers 126.868 98.606

Totaal 144.546  144.801

Pensioenbeheerkosten in euro per deelnemer (exclusief BTW) 24,33 44,58
Pensioenbeheerkosten in euro per deelnemer (inclusief BTW) 27,84 50,90
Pensioenbeheerkosten in euro per deelnemer  
(inclusief BTW) exclusief transitiekosten

20,87 35,39

*  Dit bedrag komt voort uit de eindafrekeningen met Syntrus Achmea Pensi-
oenbeheer.

**  Toelichting bij kosten uitvoering pensioenbeheer  
Onder de categorie actieven zitten per 31 december 2018 arbeidsonge-
schikte deelnemers die een premievrije opbouw hebben bij PF Wonen en 
niet zijn overgegaan naar BPF Detailhandel. In afwijking tot de aanbeveling 
van de Pensioenfederatie is er voor gekozen om ook het aantal gewezen 
deelnemers mee te nemen in de berekening van de pensioenbeheerkosten 
per deelnemer. Omdat er geen actieve opbouw is per 1 januari 2018, zou 
dit anders een vertekend beeld geven van de pensioenbeheerkosten per 
deelnemer
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3.5. Pensioenvermogen en voorzieningen

(x € 1.000) Pensioen-
vermogen

Technische 
voorzieningen

Dekkingsgraad
(%)

Stand per 1 januari 2018 3.445.809 3.266.696 105,5%
Beleggingsresultaten -5.615 -8.340
Premiebijdragen 59 0
Uitkeringen -53.925 -53.715
Wijziging markrente 169.030
Wijziging actuariële uitgangs-
punten 

-43.015

Overige -15.936 -16.738
Stand per 31 december 2018 3.370.392 3.313.918 101,7%

Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden 
geanalyseerd:

(x € 1.000) 2018 2017 2016 2015 2014

Premieresultaat -2.623 -21.585 -12.620 -2.329 6.754
Interestresultaat -166.305 248.386 25.002 -324.023 172.754
Overig resultaat 46.289 -7.148 -8.360 -10.994 22.400

-122.639 219.653 4.022 -337.346 201.908

De dekkingsgraad einde jaar (op basis van de jaarrekening) heeft zich de 
afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

2018 2017 2016 2015 2014

Dekkingsgraden eind 101,7% 105,5% 98,8% 98,4% 111,3%
Gemiddelde interest 
van verplichtingen

1,47% 1,62% 1,48% 1,84% 2,11%

De eind 2018 bepaalde voorziening kan gevonden worden door het 
actuarieel contant maken van de verworven pensioenaanspraken tegen een 
gelijkblijvende rekenrente van 1,47%. 

De dekkingsgraad wordt als volgt berekend: Het pensioenvermogen (de 
som van de technische voorzieningen, het stichtingskapitaal en de reserves), 
gedeeld door de technische voorzieningen vermenigvuldigd met 100%.



Jaarverslag 2018  |  (financieel) beleid

Pagina 32

(x € 1.000) 2018 2017 2016 2015 2014

Premieresultaat
 

Premiebijdragen 59 98.592 79.716 75.829 68.359
Pensioenopbouw 0 -111.626 -85.785 -72.154 -56.725
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor pensioenuitvoeringskosten 1.342 -1.180 -771  -456  -23
Pensioenuitvoeringskosten -4.024 -7.371  -5.780 -5.548 -4.857

-2.623 -21.585 -12.620 -2.329 6.754

Interestresultaat  
Beleggingsresultaten -5.615 195.536 357.983 -88.952 692.552
Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 8.340 7.079 1.726 -4.704 -8.051
Wijziging marktrente -169.030 45.771 -334.707 -230.367 -511.747

-166.305 248.386 25.002 -324.023 172.754

Overig resultaat
Resultaat op waardeoverdrachten (saldo overdacht van rechten) 0 -24 -43 236 -293
Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen) 3.510 2.771 -5.826  -5.262 -3.412
Resultaat op uitkeringen -211 -449 -245 -138 -79
Indexering en overige toeslagen 0 22 5 -125 -556
Wijziging overige actuariële uitgangspunten 43.016 -9.531 -1.865 -5.599 26.645
Wijziging herverzekeringsdeel technische voorzieningen 0 0 0 0 0
Overige baten 59 113 0 38 96
Overige lasten -85 -50 -386 -144 -2

46.289 -7.148 -8.360 -10.994 22.400

Totaal saldo van baten en lasten -122.639  219.653 4.022  -337.346  201.908

3.6. Actuariële analyse

De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten (o.b.v. FTK) kan als volgt worden weergegeven:
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Het resultaat op kanssystemen bestaat voornamelijk uit het resultaat op sterfte, 
De posten “Wijziging actuariële uitgangspunten” (3.5) en “Wijziging overi-
ge actuariële uitgangspunten” (3.6) is de som van de volgende posten uit de 
jaarrekening:

   Wijziging actuariële uitgangspunten (€ 4.588)
   Aanpassing sterftekansen (€ 38.427)

De overige wijzigingen in de TV zijn in 3.6 verantwoord onder de post “Resultaat 
op kanssystemen (overige wijzigingen)” en bevat daarmee uit de jaarrekening:

   Resultaat op sterfte (€ 677)
   Resultaat op arbeidsongeschiktheid (€ 252)
   Resultaat op mutaties (-/- € 633)
   Overige mutaties (€ 3.215)

Oordeel van de certificerend actuaris over de vermogenspositie
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekenings-
regels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het 
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is 
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzon-
dering van artikel 131 en 132 ((minimaal) vereist eigen vermogen).

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds van 105,5% op balansdatum 
is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen, maar hoger dan 
de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Wonen 
is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op 
dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening 
slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan hetminimaal vereist 
eigen vermogen.
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3.7. Risicoparagraaf

3.7.1. Inleiding
De pensioenregeling is een samenhangend geheel van enerzijds de premie die 
normaliter wordt ingelegd (niet meer van toepassing bij PF Wonen door het zijn 
van een gesloten fonds), de ambitie die nagestreefd wordt en de risico’s die PF 
Wonen loopt. Het fonds voert een op de lange termijn gericht beleggingsbeleid 
met als doel om een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor haar deelnemers 
te realiseren met in acht neming van de mogelijke risico’s. Dit dwingt het bestuur 
tot een hoge mate van risicobewustzijn en een gedegen risicobeheersing. Het 
beheersingskader dat het fonds hiervoor heeft opgezet en in 2018 verder heeft 
ontwikkeld bestaat uit een proces-, governance- en rapportagestructuur ten 
aanzien van alle financiële en niet-financiële risico’s verbonden aan het uitvoeren 
van pensioenregelingen. Hierdoor stelt het pensioenfonds zichzelf in staat tot het 
integrale beheer van haar risico’s, ofwel Integraal Risico Management (IRM). 
Het IRM kader is in 2018 op verschillende onderdelen geevalueerd, verbeterd 
en geimplementeerd. In verband met verandering van pensioenuitvoerder is 
tevens extra aandacht besteed aan uitbestedingsrisico’s.

3.7.2. Missie, visie en strategie risicomanagement
De doelstelling van Pensioenfonds Wonen is het borgen van een adequate 
solvabiliteit en liquiditeit, een adequate en beheerste organisatie en integere 
bedrijfsvoering. Middels het voeren van IRM verkrijgt het fonds inzicht in 
hoeverre de strategie, het beleid en de activiteiten van het pensioenfonds als 
ook haar interne processen en de interactie van het pensioenfonds met de 
buitenwereld kunnen leiden tot risico’s. En in welke mate deze risico’s door PF 
Wonen worden onderkend en beheerst.

De missie, visie en strategie van het risicomanagement zijn als volgt vastgesteld:
   Missie: Het borgen van een beheerste en integere organisatie onder de 
kerntaken van de pensioenuitvoering zijnde beleggen, administreren en 
communiceren.

   Visie: Pensioenuitvoering vraagt om het bewust en beheerst opzoeken, 
vermijden, onderdrukken of overdragen van risico’s.

   Strategie: Een geformaliseerd, werkend en lerend IRM beheersingskader 
ten aanzien van governance, proces en rapportage. Als ook een risicobewus-
te cultuur binnen de bestuurlijke gremia.

Voor sommige risico’s zoals het IT risico geldt de ambitie van het IRM ‘vol-
wassenheidsniveau 4’. Dit betekent dat het risicomanagementproces blijvend 
wordt geëvalueerd en wordt doorontwikkeld. Middels de genomen stappen 
in 2018, streeft het fonds ernaar om in 2019 door te groeien naar ‘volwassen-
heidsniveau 4’.

3.7.3. Doorontwikkeling risicomanagement
In 2018 is het integraalrisicomanagement (IRM) van het pensioenfonds zowel 
procesmatig als inhoudelijk doorontwikkeld. Hiervoor zijn onder meer de 
volgende activiteiten uitgevoerd:

   Er is een externe risicomanagement deskundige als lid (tevens in de rol als 
privacy officer) toegevoegd aan de IRM commissie (IRM CIE).

   De risicomanager aangesteld in 2017, is expliciet in zijn tweedelijns risico-
management rol geplaatst.

   Er zijn twaalf vergaderingen van de IRM CIE geweest. Hierop zijn ook ande-
re bestuursleden die geen zitting hebben in de IRM CIE afwisselend te gast 
geweest ter bevordering van het doorleven van de IRM binnen het gehele 
bestuur van het fonds. Het risicobewustzijn en de betrokkenheid bij het 
onderwerp worden hierdoor vergroot en de intensievere aansluiting van de 
eerste lijn bij de tweede lijn bewerkstelligd.

   De AVG is geïmplementeerd, er is een privacy officer aangesteld en er is 
nieuw beleid gevormd te weten: 
- Privacy beleid; 
- IT beleid; 
- Informatiebeveiligingsbeleid.

   IRM is onderdeel geweest op de studiedag van het bestuur in het eerste 
halfjaar van 2018.

   Er een SIRA uitgevoerd. De SIRA is een analyse van integriteitsrisico’s. Deze 
is in de bestuurlijke commissies en het bestuur besproken en vastgesteld.
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   Het IRM jaarplan 2018 is geëvalueerd en opvolgend is ook een jaarplan 
2019 opgesteld om het IRM verder te ontwikkelen naar volwassenheidsni-
veau 4. Een overzicht van de verwezenlijkte acties uit het IRM jaarplan 
2018:

 -  Missie, visie en strategie: De IRM CIE toetst jaarlijks of haar functioneren in 
lijn is met de missie, visie en strategie van het pensioenfonds.

 -  Aanpassen IRM systeembeleid, IRM CIE reglement en ABTN: In 2018 
heeft PF Wonen besloten wijzigingen door te voeren in het IRM systeem-
beleid. Deze wijzigingen werken reeds in de praktijk maar zijn nog niet 
doorgevoerd in de formele beleidsstukken van het pensioenfonds. Dit 
gebeurt in Q1 2019, tezamen met de wijzigingen vanuit de implementatie 
van IORP 2 waarbij aan alle sleutelrollen in 2018 reeds invulling is gege-
ven.

 -  Risicomanagement raamwerk rapportage vanuit de IRM CIE: De IRM CIE 
heeft het raamwerk in 2018 geëvalueerd en verder geïmplementeerd en 
komt in 2019 met een eigen, integrale risicorapportage gekoppeld aan het 
risicomanagement framework van het pensioenfonds. Dit voor een samen-
vattend overzicht van alle risico’s waaraan het pensioenfonds is blootge-
steld, de samenhang hiertussen en wijze waarop het pensioenfonds daar 
mee omgaat.

 -  Monitoring van het IT- en informatiebeleid: In 2018 heeft het pensioen-
fonds een nieuw IT-, en informatiebeleid geïntroduceerd. In de tweede 
helft van 2019 geeft de IRM CIE bijzondere aandacht aan het monitoren 
(van de uitvoering) van deze beleidsstukken.

 -  Uitbestedingsrisico’s: In verband met verandering van pensioenuitvoer-
der is tevens extra aandacht besteed aan de uitbestedingsrisico’s middels 
gestructureerd frequent bezoek, onderzoek en overleg met de uitvoerders 
en het maandelijks vast agenderen van het onderwerp op bestuurs- en 
commissievergaderingen van het pensioenfonds.

 -  Toekomst: Het pensioenfonds voert een toekomstverkenning uit. Speci-
fiek uit hoofde van PW 150. De IRM CIE ondersteunt het bestuur hierbij 
middels het opstellen en bespreken van de hieraan gekoppelde risico’s c.q. 
risicoanalyses. Zowel op strategisch (route), tactisch (keuze) als operatio-
neel (transitie) niveau.

 -  Thema’s toezichthouder DNB 2018. Er is de nodige aandacht besteed aan 
de: toekomstbestendigheid, robuuste pensioenadministratie en veran-
dervermogen en de effectiviteit van het bestuursmodel. Er is tevens een 
zelfevaluatie (van het bestuursmodel) uitgevoerd en volgens de IRM CIE 
denkt en handelt het bestuur meer risico mitigerend dan voorheen.

 -  De thema’s van AFM 2018. Er is aandacht besteed aan de thema’s: ‘klant-
data en kwetsbaarheid’. Dit is behandeld als onderdeel van de AVG en de 
transitie. 

Samenvattend is het IRM Jaarplan 2018 grotendeels uitgevoerd. De afgeron-
de activiteiten zijn conform planning uitgevoerd. De onderwerpen die voor 
definitieve afronding nadere aandacht behoeven zijn inmiddels geborgd voor 
uitvoering in 2019. De belangrijkste hiervan is de introductie van een halfjaar-
lijkse integrale risicomanagement rapportage.

Risicobewuste cultuur
IRM kan enkel succesvol worden uitgevoerd als het bestuur van PF Wonen zich 
continu bewust is van de risico’s die zij loopt en/of kan lopen. En dat de dia-
loog hierover een natuurlijk en dynamisch onderdeel uitmaakt van het bestuur-
lijk proces. Niet alleen tijdens besluitvorming maar ook tijdens de beeld- en 
oordeelsvorming ten aanzien van bijvoorbeeld omgevingsinvloeden, gedrag, 
het bedrijfsmodel en de infrastructuur van het pensioenfonds. Zoals eerder in 
het bestuursverslag beschreven heeft het bestuur middels een externe deskun-
dige een zelfevaluatie in 2018 uitgevoerd. Ook heeft de compliance officer een 
rapportage over 2017 gepresenteerd in 2018, met betrekking tot onder meer 
het naleven van de gedragscode.

3.7.4. Risico- en maatregelendefinities
Een risico is de kans maal de impact van een negatieve of positieve gebeurtenis. 
Risico’s zijn stuurmiddelen. Het pensioenfonds kan risico’s opzoeken. Bijvoor-
beeld uit hoofde van het vergroten van de kans op een hoger beleggingsren-
dement. PF Wonen kan risico’s ook vermijden of overdragen. Risico’s moeten 
in alle gevallen worden beheerst door het pensioenfonds. Dat betekent dat er 
wordt vastgesteld welk risico tot welk niveau wordt geaccepteerd -de risico
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tolerantie- en welke maatregelen er worden genomen om de risico’s niet bo-
ven dit niveau uit te laten stijgen.

Een geïdentificeerd risico wordt ‘bruto’ of ‘inherent’ risico genoemd. Het inzet-
ten van maatregelen om risico’s te beheersen wordt ‘risicomitigatie’ genoemd. 
Een bruto risico en de genomen maatregelen samen leiden tot een ‘netto’ of 
‘residu’ risico. Dit is het risico dat kleiner of gelijk moet zijn aan het risico dat 
het pensioenfonds accepteert.

PF Wonen zet meerdere soorten maatregelen in om risico’s te beheersen. 
Deze zijn:

   preventieve maatregelen: deze beïnvloeden de kans en/of de impact;
   detectieve maatregelen: deze herkennen het ontstaan of veranderen van een 
risico;

   repressieve maatregelen: deze maatregelen onderdrukken de impact van een 
risico;

   correctieve maatregelen: deze herstellen de impact van een risico.

De maatregelen kunnen ‘hard’ van karakter zijn (bijvoorbeeld in de vorm van 
beleidsnormen, procedures en governance) of zacht van karakter zijn (bijvoor-
beeld in de vorm van gedrag en cultuur).

De risico’s die het fonds onderkent zijn:
   prudente risico’s: risico’s die invloed hebben op ’goed, nadenkend en ver-

standig handelen in lijn met de missie van het pensioenfonds’, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het beleggen van de pensioengelden; en

   integriteitsrisico’s: risico’s die invloed hebben op het bewust of onbewust 
niet voldoen aan interne en externe wet- en regels, bijvoorbeeld aan de 
Pensioenwet.

3.7.5. IRM in relatie tot FIRM en FOCUS!
Bij IRM maakt het pensioenfonds gebruik van de financiële instellingen 
risicoanalyse methode van DNB, beter bekend als FIRM. Deze methode 
wordt onder andere ingezet om risico’s te categoriseren, te koppelen aan een 

governance structuur en als toets op een juist en volledig inzicht in de risico’s 
verbonden aan het zijn van een financiële instelling.

PF Wonen maakt tevens gebruik van de wijze waarop DNB toezicht houdt op 
financiële instellingen, specifiek ten aanzien van het toezicht op het integraal 
risicomanagement. Met voorgenoemde wijze van toezicht wordt geduid op 
de methode FOCUS!. Als voorbeeld hiervan kent het IRM systeem Stichting 
Pensioenfonds Wonen 32 van PF Wonen een lerend element. Hierbij 
wordt geleerd van eigen IRM activiteiten maar ook van de sector en/of van 
handreikingen vanuit DNB.

Ter volledigheid zijn hieronder de hoofdcategorieën van FIRM opgenomen. 
Dit overzicht geeft tevens inzicht in het onderscheid tussen financiële en niet-
financiële risico’s als ook tussen prudentiële en integriteitsrisico’s.

Prudentieel Integriteit

Financieel Kredietrisico
Marktrisico
Rente/matchingrisico
Biometrisch-risico

Niet-financieel Omgevingsrisico Niet- financieel Integriteitsrisico
Operationeel risico
Uitbestedingsrisico
IT risico
Juridisch risico
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3.7.6. Het IRM kader: de proces stappen
Het proces van integraal risicomanagement is gebaseerd op een algemene bestuurlijk proces dat binnen PF Wonen her-
kend kan worden. Dit proces ziet er grafisch als volgt uit:

Risico drivers:

Rapportage
richting beleid

Na beleid volgt
uitvoering

Wat kan leiden
tot een risico

Beoordeling
van risico

Beleid naar de praktijk:
risicomitigeren

Borgen implementatie Informatie over 
uitvoering risicobeleid

Indien geen nieuw beleid nodig is of
een oordeelvormer (bv een CIE)

beslissingsmandaat heeft, volgt na 
stap 2a, stap 3a

Voorstel risico
acceptatie en migratie

Besluit obv
1a t/m 2b

Wat leidt tot een
(gewijzigd) risico

Informatie over driver, risico en advies
risicomanagement

Proces ingezet voor risicomanagement

Informatie is input voor stap 1. De cyclus herhaalt zich continu

Externe 
omgeving

Gedrag, cultuur
en governance

Bedrijfsmodel
en strategie

Infrastructuur 
en IT

Inzicht en monitoren

Beleid

Uitvoering

1a
Driveranalyse

en lering

2a
Oordeelsvorming

obv rapportage

3a
Implementatie

2b
Beleids-

voorbereiding en 
rapportage naar 

bestuur

3b
Beheer

2d
Besluitvorming

3c
Controle en

stuurinformatie

1b
Identificeren

1c
Beeldvorming

2c

Controle op het
IRM proces
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   Stap 1a. Het analyseren van risico-drivers.
   Stap 1b. Het identificeren van nieuwe of gewijzigde risico’s voor PF Wonen.
   Stap 1c. Het verzamelen en toetsen van (risico)informatie, het beoordelen 
hiervan als ook het initieel vaststellen van het restrisico (bruto kans x bruto 
impact +/- de invloed van eventueel bestaande beheersmaatregelen) van de 
geïdentificeerd risico’s. Op basis hiervan wordt in deze stap een advies vorm-
gegeven ten aanzien van risicotolerantie, risicomitigatie en de samenhang 
met mogelijke andere risico’s. Dit advies wordt opgesteld voor het bestuur.

De stappen 1a t/m 1c worden uitgevoerd door de eerstelijns risico eigenaren 
binnen het bestuur. Het risico eigenaarschap is gekoppeld aan een bestuurlijke 
portefeuille of de beleggingsadviescommissie.

   Stap 2a. Het beoordelen van de risicorapportage door het bestuur ten aan-
zien van de kans, de impact, het restrisico en de adviezen van de betreffende 
risico eigenaren.

   Stap 2b. Nadat het bestuur haar risicobeoordeling, acceptatieniveau en maat-
regelen heeft vastgesteld wordt er een beleidsmatige voorlegger opgesteld 
voor een bestuursbesluit. Dit gebeurt met behulp van het bestuursbureau.

   Stap 2c. Deze stap is het onderdeel van het IRM proces dat toeziet op een 
adequate werking van het IRM. Hier worden de risico’s niet inhoudelijk 
behandeld maar wordt (de omgang met) het risicomanagementproces zelf 
behandeld. Ook wordt hier input gegeven voor de ontwikkeling van het IRM 
systeem (onder andere op basis van evaluaties IRM die onderdeel uitmaken 
van 2c). Deze stap kan voor en na stap 2d plaatsvinden. 
Vanuit stap 2c informeert de risicomanagementcommissie het bestuur perio-
diek over de werking en ontwikkeling van IRM als ook over het status van de 
ambitie en risicocultuur die zij waarneemt.

   Stap 2d. Het nemen van besluiten over de risico-acceptatie en mitigerende 
maatregelen door het bestuur van PF Wonen. Besluitvorming wordt gedeeld 
met de betreffende bestuurscommissie, de betrokken risico eigenaar en het 
bestuursbureau.

   Stap 3a. Implementatie van de risicomitigatie door nader vast te stellen in-
stanties en personen.

   Stap 3b. Het beheren van de risicomitigatie door nader vast te stellen instan-
ties en personen.

   Stap 3c. Monitoring van de implementatie en werking van de risicomitigatie 
door de betrokken risico eigenaar.

Na stap 3c. volgt opnieuw stap 1a.

Het geaccepteerde risiconiveau van PF Wonen als wordt vastgesteld in het
risicomanagementproces dient (daar waar relevant) geadopteerd te worden 
door de partners van het pensioenfonds waaraan activiteiten zijn uitbesteed. 
Dit is met name het geval bij de nietfinanciële risico’s op bijvoorbeeld het 
gebied van kwaliteit, continuïteit en integriteit van pensioenbeheer. Hierbij 
zoekt het pensioenfonds de dialoog met haar uitbestedingspartners. Indien 
het geaccepteerde risiconiveau van een uitbestedingspartner initieel hoger ligt, 
dient deze partner aanvullende, mitigerende maatregelen te nemen. De moge-
lijk additionele kosten van deze maatregelen worden door PF Wonen op haar 
beurt meegewogen in haar eigen risico acceptatie. De dialoog c.q. afstemming 
tussen het pensioenfonds en haar uitbestedingspartners maakt daarmee een 
belangrijk onderdeel uit van stap 1c. en/of 2a.

3.7.7. Het IRM kader: de governance van IRM
Bij de werking van IRM binnen PF Wonen zijn op hoofdlijnen de volgende 
functies betrokken.

Het bestuur: het bestuur is collectief eindverantwoordelijk voor het risicoma-
nagement. Middels onderverdeling naar commissies maakt het bestuur tevens 
onderdeel van de uitvoerende eerste lijn binnen het risicomanagement. Het 
bestuur als geheel neemt besluiten over het risicokader, het risicobeleid en de 
uitvoering van het risicomanagement. Ook bestuurt zij de risicobewuste
cultuur.
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De IRM commissie en de risicomanager hierbinnen zijn verantwoordelijk voor 
de eerste en tweede lijn binnen het risicomanagement van het pensioenfonds. 

De commissie:
 -  ondersteunt en adviseert het bestuur, portefeuillehouders en de 

beleggingscommissie op het gebied van IRM;
 -  coördineert en bewaakt het IRM proces;
 -  draagt zorg voor centrale vastlegging van het risicobeleid;
 -  ontwikkelt en verbeterd het risicobeleid;
 -   oordeelt over het doorlopen van de IRM processen binnen de eerste lijn van 

het pensioenfonds en draagt haar oordeel over aan het bestuur;
 -   initieert het uitwerken en de doorontwikkeling van het IRM kader, ter 

vaststelling door het bestuur;
 -  stelt een IRM jaarplan op;
 -  monitort de opvolging van acties door bestuur uit hoofde van 

risicomanagement;
 -  monitort de (consistentie, kwaliteit en volledigheid van de) toetsing van de 

werking van mitigerende maatregelen;
 -   houdt een incidentenregister bij en adviseert het bestuur over 

verbeteringen in het beleid.
   De voorzitter van de IRM commissie is intern en extern aanspreekpunt voor 
het integraal risicomanagement binnen PF Wonen.

3.7.8. Kwalitatieve beschrijving van de voornaamste risico’s
Onderstaand is een kwalitatieve beschrijving opgenomen van risico’s waaraan 
het pensioenfonds wordt blootgesteld. Een kwantitatieve onderbouwing van 
de risico’s is opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening. De beschre-
ven risico’s zijn niet uitputtend maar geven een goed beeld van de voornaamste 
risico’s die het pensioenfonds in 2018 heeft gelopen en hoe het bestuur deze 
heeft beoordeeld en hiermee is omgegaan of omgaat.

Financiële risico’s binnen het beleggings- en balansdomein

Risicohouding
De mate waarin het pensioenfonds bereid is risico’s te lopen in het beleggings- 
en balansdomein vloeit voort uit de risicohouding van het pensioenfonds. Deze 
risicohouding is, na overleg met sociale partners en het verantwoordingsor-
gaan, vastgesteld en houdt rekening met de specifieke kenmerken van het 
fonds. Deze risicohouding is ook na sluiting van het fonds voortgezet.

De risicohouding van PF Wonen voldoet aan de prudent person regel en komt 
voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het pensioenfonds 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.
In eerste instantie is de risicohouding in meer algemene zin met de sociale 
partners besproken, dus uitdrukkelijk zonder zich daarbij direct te storten op 
uitgebreide financiële prognoses en ingewikkelde kansberekeningen. Sociale 
partners zijn concreet drie vragen gesteld: Welke pensioenregeling wenst u? 
Wat is de gewenste financiering? Wat als bepaalde scenario’s zich voordoen? 
Met de beantwoording van deze vragen hebben sociale partners richting 
gegeven aan de risicohouding. Een richting waarmee het fonds uitdrukkelijk 
rekening heeft gehouden bij de formulering van het premie- (niet meer van 
toepassing per 1 januari 2018), indexatie-, herstel- en beleggingsbeleid.

Markt- en balansrisico
Het marktrisico is het positieve en negatieve risico op het wijzigen van de 
marktprijzen van de financiële instrumenten binnen de beleggingsportefeuille 
van het fonds. Door dit risico veranderen de waarden van beleggingen continu. 
Deze waarde fluctuaties kunnen de verschillende beleggingscategorieën van 
het fonds versterken, of werken juist diversifiërend. Om die reden wordt het 
risico van marktwaardebewegingen op balansniveau getoetst. 
Het markt- en balansrisico wordt door het bestuur als hoog beoordeeld. De 
risicoacceptatie wordt echter als gemiddeld beoordeeld. Enerzijds wenst het 
bestuur negatieve risico’s te onderdrukken, anderzijds worden -met mate- po-
sitieve risico’s opgezocht om beleggingsrendement te creëren. Op basis van de 
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risicohouding van het fonds wordt hiertussen een balans vastgesteld en passen-
de beheersingsmaatregelen genomen. De risicohouding bepaalt daarmee het 
totale balansrisico. In de portefeuilleconstructie worden vervolgens de bijdra-
gen van individuele risico’s aan het totale risico bepaald.

Met behulp van een ALM-studie heeft het bestuur een inschatting gemaakt van 
de omvang van deze risico’s en de mogelijke impact hiervan op het fonds.

Het balansrisico wordt gemonitord door middel van het volgen van de tracking 
error. Dit is een risicomaat die inzicht geeft in het verschil tussen het rendement 
op de beleggingen ten opzichte van de ontwikkeling van de verplichtingen. 
Het bestuur heeft limieten bepaald waarbinnen de tracking error zich dient te 
bewegen.

Het marktrisico wordt gemonitord door middel van de zogeheten Systemic 
Stress Indicator (SSI) in de risicorapportage. De SSI vertegenwoordigt het 
niveau van systeemrisico en wordt weergegeven door middel van een score. 
Daarnaast wordt een Momentum Indicator (MI) gehanteerd. Deze indicator 
geeft de verhoging aan van de SSI in combinatie met de snelheid daarvan. Dit 
geeft belangrijke informatie over (de kracht) van een trend in de markt. Het 
fonds krijgt een waarschuwingssignaal ter indicatie van een hoog marktrisico 
en van een krachtige trend in marktbewegingen.

Tenslotte wordt het neerwaarts dekkingsgraadrisico gemonitord door in de 
maandelijkse risicorapportage de dekkingsgraad in enkele stress scenario’s 
te bepalen. Het fonds krijgt een waarschuwingssignaal indien de dekkings-
graad uitkomst in een stress scenario onder de kritische dekkingsgraad ligt. De 
kritische dekkingsgraad is de minimale dekkingsgraad die nodig is om zonder 
kortingsmaatregelen binnen de gestelde termijn te herstellen naar de vereiste
dekkingsgraad.

Het geaccepteerde en netto markt- en balansrisico wordt door het bestuur 
beoordeeld als gemiddeld.

Matching-renterisico
Een van de belangrijkste risico’s voor het fonds is het matching-renterisico. Dit 
risico houdt in dat door veranderingen in rentestanden de financiële positie 
van het fonds kan veranderen. Dit gebeurt omdat looptijd van de pensioen-
verplichtingen groter is dan de looptijd van pensioenbeleggingen. Door dit 
verschil in looptijd heeft een verandering van de rentestand een ander effect op 
het vermogen van het fonds dan op haar verplichtingen waardoor de dekkings-
graad wordt beïnvloed. Als voorbeeld noemen we een rentedaling: door het 
verschil in voorgenoemde looptijden stijgen de pensioenverplichtingen bij een 
rentedaling harder dan het vermogen waardoor de dekkingsgraad daalt. Met 
andere woorden, door een rentedaling staat er minder geld tegenover de pen-
sioenen die moeten worden uitgekeerd. Dit risico wordt door het bestuur als 
hoog beoordeeld. De risicoacceptatie wordt echter als gemiddeld beoordeeld. 
Daarom heeft het bestuur voor het matching-renterisico beheersingsmaatrege-
len genomen.

Op basis van het risicoprofiel en de daaruit voorvloeiende risicoacceptatie 
heeft het bestuur het renterisico voor 60% afgedekt op basis van de Ultimate 
Forward Rate (UFR). Dit is de rente waarmee het fonds de huidige waarde van 
de toekomstige pensioenverplichtingen c.q. haar voorziening berekend. De 
impact van renteveranderingen op de dekkingsgraad worden in de kwartaal- 
en risicorapportages inzichtelijk gemaakt. Het renterisico wordt gemonitord als 
onderdeel van het markt- en balansrisico.

Het geaccepteerde en netto matching-renterisico wordt door het bestuur be-
oordeeld als gemiddeld.

Inflatierisico
Het fonds loopt inflatierisico doordat de waarde van de geambieerde 
geïndexeerde pensioentoezeggingen anders op inflatieveranderingen reageert 
dan de waarde van de beleggingen. Het (gedeeltelijk) streven naar een 
reëel c.q. geïndexeerd pensioen geeft het risico dat de verandering van de 
pensioenvoorzieningen als gevolg van inflatie niet gecompenseerd wordt door 
een waardeverandering van de beleggingen. Het bestuur dekt dit inflatierisico 
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niet actief af. Dit is ook slechts beperkt mogelijk. Wel heeft het bestuur ervoor 
gekozen beleggingscategorieën in de portefeuille op te nemen die positief 
reageren bij hoge inflaties.

Het inherente inflatierisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. Het 
geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als gemiddeld.

Valutarisico
Het fonds belegt de voorheen binnengekomen pensioenpremies wereldwijd. 
Dit brengt valutarisico met zich mee doordat de waarde van beleggingen kan 
veranderen door schommelingen in de wisselkoersen ten opzichte van de euro. 
De vreemde valuta-exposure wordt door het bestuur afgedekt op 75% of 
100% op basis van onderstaande tabel.

Beleggingscategorie(ën) Valuta’s Percentage
Aandelen Wereld USD, GBP, JPY 75%
Obligaties Opkomende markten (harde valuta) USD 100%
Global High Yield USD, GBP, JPY 100%
Infrastructuur USD, GBP, JPY 100%

Het inherente valutarisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. Het 
geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Aandelenrisico
Een deel van de beleggingsportefeuille bestaat uit aandelen. Aandelenrisico is 
het risico op een verandering van de marktwaarde van de aandelen. De omvang 
van dit risico wordt bepaald door de omvang van de aandelenportefeuille, 
zoals vastgesteld met behulp van een ALM-studie, en de verdeling daarbinnen 
naar bijvoorbeeld sectoren en regio’s. Het fonds hanteert heeft een brede 
diversificatie door te beleggen in breed gespreide beleggingsinstellingen/
mandaten. Vanwege de hoge liquiditeit en beleggingscapaciteit beschouwen wij 
de marktkapitalisatie gewogen index als de beste proxy voor de marktbèta van 
aandelen.

Het inherente aandelenrisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als 
gemiddeld.

Kredietrisico
Het risico dat een kredietnemer zijn afgesproken betalingen niet nakomt 
of dat de kredietwaardigheid van een kredietnemer afneemt, waardoor de 
kredietverstrekker financiële schade oploopt. Het kredietrisico wordt in de 
risicorapportage inzichtelijk gemaakt aan de hand van de ontwikkeling van de 
creditspread. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de basisportefeuille 
en de overige vastrentende waarden. Het bestuur heeft bandbreedte 
vastgesteld voor de creditspreads en krijgt een waarschuwingssignaal wanneer 
het risico zich buiten deze spreads begeeft. De onderstaande bandbreedtes 
worden gehanteerd.

Basisportefeuille Bovengrens: 75 basispunten
Ondergrens: 0 basispunten

VRW Overig Bovengrens: 750 basispunten
Ondergrens 300 basispunten

Het inherente kredietrisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. Het 
geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Tegenpartijrisico
Bij het aangaan van transacties met externe partijen wordt exposure 
opgebouwd bij tegenpartijen. Een faillissement van een tegenpartij kan 
tot verliezen leiden. Hiervoor zijn de volgende beheersmaatregelen 
geïmplementeerd. Bij het aangaan van nieuwe derivatentransacties wordt een 
tegenpartij getoetst op kredietwaardigheid en bestaande exposure aan de 
hand van de hierna gehanteerde ‘watchlist’. Tevens wordt als maatstaf voor de 
kredietwaardigheid uitgegaan van de mediaan rating van drie rating agencies. 
Nieuwe derivatentransacties kunnen alleen worden afgesloten met 
tegenpartijen die beschikken over een rating van A- of hoger. Voor bestaande 
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transacties geldt dat een tegenpartij minimaal over een rating van BBB- of 
hoger dient te beschikken (Investment Grade). De reden voor de lagere 
rating restrictie voor bestaande transacties is om te voorkomen dat de gehele 
exposure van een tegenpartij afgebouwd moet worden als deze tegenpartij net 
na het afsluiten van derivatentransacties wordt gedowngraded. Dit is vanuit 
kostenoogpunt niet wenselijk en het verschil in kredietrisico tussen A- en BBB- 
acht het bestuur acceptabel.

Iedere tegenpartij mag – afhankelijk van de kredietwaardigheid – slechts een 
bepaald percentage van de totaal uitstaande exposure uitmaken. Dagelijks 
vindt afstemming van onderpand plaats, waarbij alleen onderpand van goede 
kwaliteit wordt uitgewisseld.

Het risico wordt ook bewaakt middels de risicorapportage en de maandelijkse 
berekening van Potential Future Exposure (PFE). De PFE is het verlies in geval 
van oversluiten bij een faillissement van een tegenpartij en wordt berekend 
door een schok op rente, valuta, inflatie, aandelen en grondstoffen ter hoogte 
van de grootste daling die in de laatste 10 jaar binnen een periode van 10 
dagen is voorgevallen. De 10 dagen is de (inschatting) van de periode die het 
duurt om juridisch de swap te kunnen beëindigen. De PFE leidt tot een bedrag 
dat aangeeft wat het verlies zou zijn bij een faillissement.

Watchlist
Wanneer een tegenpartij op de watchlist wordt geplaatst, wordt deze 
behandeld als een partij waarvan de rating lager is dan A-. Dat betekent dat er 
geen nieuwe transacties mogen worden afgesloten met deze tegenpartij die het 
tegenpartijrisico verhogen. Er zijn verschillende redenen om een tegenpartij op 
de watch list te plaatsen:

   Signalen van verslechterende kredietwaardigheid.
   CDS spread loopt op (absoluut niveau).
   CDS spread ten opzichte van de peer group (nog bepalen) loopt op.
   Koers van het aandeel van de tegenpartij daalt fors.
   Structurele problemen met het ontvangen of berekenen van het vereiste 
onderpand.

   Sterk verslechterde dienstverlening waardoor het onderpand niet snel of 
goed wordt afgestemd of wanneer niet frequent genoeg wordt bijgestort.

Het inherente tegenpartijrisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Liquiditeitsrisico
Het risico dat het fonds niet op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen en
onderpandverplichtingen uit hoofde van derivatencontracten kan voldoen. 
Om dit te beheersen heeft het fonds margin management ingericht. Margin 
management is het proces om het liquiditeitsrisico dagelijks te monitoren en 
de cashpositie indien nodig aan te vullen door middel van de verkoop van 
beleggingen. Verder wordt het liquiditeitsrisico beheerst door voldoende 
onderpand beschikbaar te hebben voor over-the-counter (OTC) derivaten. 
Om dit te toetsen wordt maandelijks een tweetal toetsen uitgevoerd in de 
risicorapportage, zijnde:

   De onderpandtoets: het liquiditeitsrisico wordt beheerst door te monitoren 
of er voldoende onderpand beschikbaar is voor de afrekening van OTC 
derivaten, ook bij een extreme negatieve marktschok (de onderpandtoets). 
De schokken zijn gebaseerd op de grootste schok die in de laatste 15 jaar 
binnen een periode van 1 maand is voorgekomen. Er is voor een periode 
van 1 maand gekozen omdat de liquiditeitsrapportage één keer per maand 
zal worden opgesteld. Er worden schokken gehanteerd op rente, valuta 
en grondstoffen. Daarnaast wordt het bestaande onderpand met 1 notch 
afgewaardeerd. Met deze toets wordt getoetst of het pensioenfonds 
in een stress scenario voldoende onderpand heeft om aan haar 
onderpandverplichtingen te kunnen voldoen.

   De marktliquiditeitstoets: hierbij wordt getoetst in hoeverre het 
pensioenfonds aanvullend onderpand kan vrijmaken door het liquideren van 
liquide beleggingen die niet als onderpand gebruikt kunnen worden maar 
wel op korte termijn kunnen worden verkocht. Op basis van marktliquiditeit 
wordt beoordeeld in hoeverre deze liquide beleggingen binnen 1 dag 
verkocht kunnen worden om geschikt onderpand aan te kopen. 
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Het inherente liquiditeitsrisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Concentratierisico
Door gebrekkige spreiding binnen de beleggingsportefeuille kan 
concentratierisico ontstaan waarbij verliezen optreden doordat een te grote 
gevoeligheid bestaat naar één regio, sector of marktpartij. Het fonds heeft 
daarom een gediversifieerde portefeuille met een goede spreiding over 
beleggingscategorieën, risicocategorieën en stijlen. Ter beheersing van het 
concentratierisico krijgt het bestuur een waarschuwingssignaal als een land- of 
sector-exposure boven de grenswaarde van 20% komt.

Het inherente concentratierisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Actief risico
Met actief risico wordt bedoeld de mate waarin de daadwerkelijke 
beleggingsperformance afwijkt van de performance van de strategische 
benchmark van de portefeuille. Op basis van de investment beliefs van het 
fonds belegt het bestuur op basis van passief beheer. Dit tenzij het bestuur 
van mening is dat in specifieke gevallen actief beheer een onderbouwde 
toegevoegde biedt. In dat geval kan er een bepaald risicobudget aan de 
vermogensbeheerder worden afgegeven. De toegevoegde waarde hiervan 
wordt gedefinieerd in termen van risicobeheer, (kosten)efficiëntie, ESG 
(Environmental, Social, Governance) toepassing of extra verwacht rendement.
De stelregel voor het risicobudget is een informatieratio (outperformance per 
eenheid risico) van 0,5. Dat wil zeggen dat een vermogensbeheerder met 
een outperformance doelstelling van 2% een tracking error van 4% krijgt om 
deze toegevoegde waarde te realiseren. Het actieve risico wordt beheerst door 
middel van limieten op de tracking error bij actieve mandaten. Hiermee wordt 
de afwijking ten opzichte van de benchmark gelimiteerd.

Het inherente actieve risico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. Het 
geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Financiële risico’s buiten het beleggingsdomein

Verzekeringstechnisch risico 
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat uitkeringen (nu dan wel 
in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie- en/of 
beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige aannames en 
grondslagen. Premie-inkomsten heeft PF Wonen sinds 1 januari 2018 niet meer.

De kans op een verzekeringstechnisch risico wordt door het bestuur 
beoordeeld als beperkt tot aanzienlijk. De risicoacceptatie wordt echter 
als gering tot beperkt beoordeeld. In 2018 is deze risicobeoordeling niet 
opnieuw vastgesteld. De beheersmaatregelen die getroffen zijn richten zich 
op het reduceren van zowel de kans als de impact van het risico middels een 
jaarlijkse actuariële analyse, landelijke publicaties inzake levensverwachting en 
arbeidsongeschiktheid en het aanhouden van een ‘Incured but not reported’ 
(IBNR) voorziening.

Niet-financiële risico’s

Omgevingsrisico
Het omgevingsrisico betreft een impact op het pensioenfonds als 
gevolg van externe invloeden. Bijvoorbeeld vanuit belanghebbenden, 
marktontwikkelingen, tijdgeest en reputatie. De impact van deze risico’s zijn 
minder makkelijk kwantitatief uit te drukken maar kunnen een grote invloed
uitoefenen op zowel de dagelijkse gang van zaken binnen het pensioenfonds 
als de strategie van het bestuur.

Governance risico
In 2018 is het bestuur overgestapt van een model met portefeuillehouders 
en twee commissies naar een model met alleen commissies. Dergelijke 
governance wijzigingen vragen om gewenning en een duidelijke regievoering. 
Ultimo 2018 heeft de zelfevaluatie van het bestuur onderschreven dat het 
bestuur zich comfortabel voelt bij de nieuwe governance en dat er geen 
wijzigingen gewenst zijn.
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Verder zijn de volgende stappen met betrekking tot de governance in 2018 
gezet:

   De governance is verder versterkt door het aantrekken van een extern lid in 
de IRM CIE.

   De governance is expliciet in kaart gebracht in het governancedocument dat 
het bestuursbureau opgesteld heeft.

Het inherente governance risico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag. Met de 
geïmplementeerde maatregelen wordt het netto risico door het bestuur tevens 
beoordeeld als laag.

Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/
of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden worden 
geschaad. Gezien de omvang van de uitbestede werkzaamheden vormt het 
uitbestedingsrisico een belangrijk aandachtsgebied voor het pensioenfonds. 
Zowel het pensioenbeheer als het vermogensbeheer is uitbesteed. Het 
fonds beheerst operationele risico’s zoveel mogelijk door eisen te stellen aan 
zijn dienstverleners. Daarbij kan worden gedacht aan regels aangaande de 
continuïteit, integriteit en kwaliteit van de door de externe dienstverleners 
te leveren werkzaamheden en van de bij deze dienstverleners werkzame 
personen. Het fonds laat zich regelmatig informeren over de wijze waarop 
de externe uitvoerders deze risico’s beheersen. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van diverse maand-, kwartaal- en/of jaarrapportages van de 
externe uitvoerders, zoals DVO/SLA-rapportages, beleggingsrapportages, 
rapportages niet-financiële risico’s en ISAE 3402 verklaringen. Daarnaast voert 
het fonds jaarlijks evaluatiegesprekken met de externe uitvoerders.
Het inherente uitbestedings- en transitierisico wordt door het bestuur 
beoordeeld als hoog. Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur 
beoordeeld als laag.

IT-risico
Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, 

niet continu of onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. Door de 
volledige uitbesteding van het pensioen- en vermogensbeheer beschikt het 
fonds in 2018 niet over een eigen IT-infrastructuur.

Voor het fonds zelf beperkt dit risico zich tot de hardware en software die leden 
van het bestuur en van de bestuursorganen gebruiken voor het uitoefenen van 
hun functie. Het fonds verwacht van deze leden dat de IT-middelen, die zij voor 
het uitoefenen van hun functie gebruiken, voldoen aan de normen die vandaag 
de dag aan de beheersbaarheid, continuïteit en beveiliging van IT worden 
gesteld. Het bestuur heeft in 2018 een eigen IT beleid opgesteld. Hierin 
staat onder meer dat er in 2019 een eigen IT omgeving voor de fondsgremia 
ingericht wordt. 

Integriteitrisico
Het integriteitsrisico is het risico dat de integriteit van het pensioenfonds dan 
wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethi-
sche gedragingen van het pensioenfonds in het kader van wet- en regelgeving 
en maatschappelijke en door het pensioenfonds opgestelde normen.

Integer handelen is binnen het fonds verankerd in de totale compliancestruc-
tuur. Alle betrokkenen bij het fonds, zowel intern als extern, worden geacht te 
voldoen aan het geheel van interne en externe wet- en regelgeving dat op het 
fonds van toepassing is. Tijdens bestuursvergaderingen delen de bestuursleden 
eventuele integriteitsvraagstukken. Daarnaast wordt er bij bestuursbesluiten in 
ogenschouw genomen of er voldoende rekening is gehouden met evenwich-
tige belangenafweging en of er sprake is van mogelijke integriteitsissues. Het 
fonds beschikt onder andere over een gedragscode, een incidenten- en klok-
kenluidersregeling, een klachten- en geschillenprocedure en een onafhanke-
lijke geschillencommissie. Een externe compliance officer ziet toe op naleving 
van de gedragscode en klokkenluidersregeling en brengt hierover verslag uit 
aan het bestuur. De bij de gedragscode behorende nalevingsverklaring wordt 
jaarlijks door de bestuursleden ondertekend, Tevens inventariseert het fonds 
jaarlijks de (neven)functies. In 2018 heeft het bestuur een SIRA uitgevoerd om 
de integriteitsrisico’s in kaart te brengen.
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Het inherente integriteitsrisico wordt door het bestuur beoordeeld als hoog. 
Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als laag.

Juridisch risico 
Het juridisch risico is het risico samenhangend met (veranderingen in en nale-
ving van) wet- en regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van de rechts-
positie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet 
afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn.

Het pensioenfonds maakt bij de opstelling van alle voor het fonds relevante 
juridische documenten gebruik van de diensten van daarin gespecialiseerde 
partijen. Veranderingen in wet- en regelgeving, op terreinen die direct dan 
wel indirect pensioenen raken, worden besproken en waar nodig wordt actie 
ondernomen. Het bestuur blijft op de hoogte van wijzigingen in wet- en regel-
geving door het volgen van seminars en opleidingen en het lezen van vaklitera-
tuur en nieuwsbrieven van gerenommeerde organisaties. Voor de bestuursle-
den is een bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering afgesloten.

Het inherente juridische risico wordt door het bestuur beoordeeld als gemid-
deld. Het geaccepteerde en netto risico wordt door het bestuur beoordeeld als 
laag.

3.8. Paragraaf beleggingen

3.8.1. Doelstelling en beleggingsbeleid
De doelstelling van het fonds is uitvoering te geven aan het pensioenregle-
ment, zoals dat geldt voor de aangesloten ondernemingen. Het fonds tracht 
dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. 
Deze premie inning is gestopt per 1 januari 2018. De liggende gelden worden 
belegd en beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlij-
den en arbeidsongeschiktheid. Het fonds voert een beleid dat in overeenstem-
ming is met deze doelstelling.

Het beleggingsbeleid bestaat enerzijds uit de strategische afweging tussen ren-
dement en risico die resulteert in de keuze van de vermogenscategorieën, de 
omvang van die categorieën en het beperken van financiële risico’s. Anderzijds 
bestaat het beleggingsbeleid uit het beheer van het vermogen binnen iedere 
vermogenscategorie. Dit vindt plaats binnen richtlijnen die met de uitvoerder 
zijn afgesproken.

Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te 
stellen, wenst het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde 
en solide wijze te beleggen. Hoewel het rendement op de portefeuille een 
hoge prioriteit heeft, staan een defensief karakter van het beleggingsbeleid en 
een voorzichtige afweging van risico en rendement voorop. Het fonds voert 
een “passief, tenzij..“ beleggingsstijl, dat wil zeggen: het fonds kiest in beginsel 
voor passieve beleggingen, tenzij in voldoende mate kan worden aangetoond 
dat een actief beleid op termijn waarde kan toevoegen.

Om de doelstelling van het fonds te bereiken verdeelt het fonds de beleggingen 
over verschillende soorten beleggingen om het risico te spreiden. Daarnaast 
dekt het fonds het renterisico voor meer dan de helft af. Tevens minimaliseert 
het fonds de kosten waarmee het beleggingsresultaat gehaald wordt, en belegt 
het fonds op een verantwoorde manier voor zover dat in haar invloedssfeer ligt.

In 2018 haalde het fonds een totaal negatief beleggingsresultaat van ca. € -5,6 
miljoen De actuele dekkingsgraad daalde met 3,8%-punt tot 101,7%, met 
name het effect van de gedaalde rente op de voorzieningen veroorzaakte deze 
daling van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad ultimo 2018 bedroeg 
105,4%, een stijging van 2,9% ten opzichte van ultimo 2017.

3.8.2 Gevoerd beleid en resultaat
ALM-studie en normportefeuille Het fonds heeft in 2018 een ALM-studie 
laten uitvoeren. In deze ALM-studie zijn economische scenario’s doorgerekend 
waarbij 15 jaar vooruit is gekeken. Daarbij zijn zowel gunstige als ongunstige 
economische scenario’s doorgerekend. Hierbij zijn verschillende beleggings-
portefeuilles onderzocht, waaronder de toen actuele beleggingsportefeuille 
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van het fonds. Deze actuele portefeuille sluit het beste aan bij de risicohouding 
en ambitie van het fonds. Daarom is deze portefeuille als strategische porte-
feuille overgenomen. 

Bij de totstandkoming van de normportefeuille houdt het fonds rekening met de 
verwachtingen op middellange termijn (5 jaar). Aangezien de verwachte rende-
menten voor de middellange termijn fors afwijken van de verwachtingen op de 
lange termijn, leidt dit tot een andere positionering in de normportefeuille 2019.

Ten opzichte van de strategische portefeuille hanteert het fonds de volgende 
positionering in de normportefeuille:

   Aandelen opkomende markten worden overwogen ten laste van staatsobli-
gaties euro en obligaties opkomende markten (in lokale munt) worden over-
wogen ten laste van global high yield. Deze positionering wordt ingenomen 
met oog op het hogere verwachte rendement hiervan.

   Daarnaast hebben de categorieën private equity en infrastructuur lagere 
gewichten in de normportefeuille. Besloten is voor deze categorieën niet uit 
te breiden door geen nieuwe commitments meer af te gegeven hiervoor. Dit 
in verband met de positie waarin het fonds verkeerd, namelijk als gesloten 
fonds oriënteert het bestuur zich op een collectieve waardeoverdracht en 
liquidatie binnen afzienbare tijd.

Onderzoek naar verlagen dekkingsgraadrisico
Het fonds bevindt zich in een herstelfase. Dit betekent dat als de beleidsdek-
kingsgraad gedurende 5 achtereenvolgende jaren lager is dan het minimaal 
vereist eigen vermogen (MVEV), het fonds onvoorwaardelijke moet korten. 
Om dit te voorkomen is in 2018 onderzocht of het mogelijk is de dekkings-
graad eind 2018 te beschermen om te voorkomen dat deze onder het MVEV 
zakt. Uiteindelijk heeft het bestuur er niet voor gekozen de beleggingsporte-
feuille minder risicovol te maken.

Evaluatie beleggingscategorieën
Gedurende 2018 heeft het fonds wederom alle beleggingscategorieën waarin 
wordt belegd geëvalueerd. De categorieën zijn beoordeeld op basis van het 

verwachte en gerealiseerde rendement. Daarnaast is het verwachte rendement 
van de gekozen strategie beoordeeld en heeft een toets plaatsgevonden op ba-
sis van de investment beliefs van het fonds. Het eindoordeel van deze evaluatie 
gaf geen aanleiding om categorieën uit de portefeuille te verwijderen en/of 
een nieuwe strategische portefeuille te bepalen.

Wijzigingen in de invulling van beleggingscategoriën in 2018
Wel heeft het fonds in 2018 de invulling van verschillende categorieën gewij-
zigd en in lijn gebracht met de investment beliefs en structuur van het fonds. 
Aandelen ontwikkelde markten, aandelen opkomende markten en obligaties 
opkomende markten (in harde valuta) zijn (volledig) naar passief beheer 
gedraaid. Daarnaast heeft het fonds haar discretionaire vastgoedportefeuille 
getransformeerd naar een indirecte portefeuille in de vorm van participaties/
aandelen in (Nederlandse) vastgoedfondsen. Voordelen van een indirecte 
beleggingsstrategie zijn onder meer een toename van de diversificatie, de 
beheersbaarheid en een uniform governancemodel binnen de vastgoedporte-
feuille.

Inregelen central clearing European Market Infrastructure Regulation EMIR
Het fonds is voorbereid op het kunnen handelen van renteswaps met een CCP 
(centrale tegenpartij) ondanks het voorstel van de Europese Commissie om de 
ingangsdatum uit te stellen tot augustus 2020. Er is door het fonds een nieuw 
tegenpartijbeleid opgesteld waarin hiermee is rekening gehouden.

MiFIDII
MiFID is Europese regelgeving en staat voor Markets in Financial Instruments 
Directive. Het doel van MiFID is het efficiënter en transparanter maken van de 
Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleg-
gers. In verband met MiFIDII wijzigt bepaalde regelgeving voor beleggings-
ondernemingen en handelsplatformen. Deze wijzigingen hebben invloed op 
de Europese over-the-counter (OTC) derivaten- en effectenmarkten. Zowel 
uitgevende partijen als institutionele beleggers zoals pensioenfondsen krijgen 
hier mee te maken. Het fonds heeft de ontwikkelingen in 2018 gevolgd en 
daar waar nodig het beleid hierop aangepast.
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Brexit
In 2018 werd verwacht dat eind maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk de 
Europese Unie (EU) zou verlaten. Gezien de onzekerheden over de wijze 
waarop dit plaats zou gaan vinden, heeft het fonds in 2018 onderzocht wat de 
impact hiervan zou kunnen zijn in het ergste geval, namelijk in geval van een 
harde (“no deal”) brexit. De verwachting is dat een harde brexit gepaard zal 
gaan met grote volatiliteit op de financiële markten en dat, met name, de Britse 
Pond en Britse aandelenmarkt hierdoor geraakt zullen worden. Op basis van 
het valutabeleid van het fonds, wordt het risico op de Britse pond grotendeels 
afgedekt, daarnaast is de directe blootstelling aan Britse beleggingen in de 

beleggingsportefeuille beperkt. Ook is in 2018 een start gemaakt om, daar 
waar nodig, contracten met Britse vermogensbeheerders en tegenpartijen 
voor derivatentransacties aan te passen. Inmiddels zijn de nodige aanpassingen 
gedaan, zodat met deze partijen ook na een harde brexit transacties kunnen 
worden uitgevoerd.

Portefeuillewaarde
De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de ver-
schillende beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de 
situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:

(x € 1.000) 2018 2017

Bedrag Percentage Normportefeuille Bedrag Percentage Normportefeuille
Aandelen 964.286 28,8% 28,0% 1.076.285 30,7% 28,0%
Vastrentende waarden 1.795.370 53,6% 52,5% 1.766.475 50,4% 49,0%
Alternatieve beleggingen 248.302 7,4% 9,0% 261.589 7,5% 9,5%
Vastgoed 336.087 10,0% 10,0% 401.999 11,5% 13,0%
Liquide middelen 8.246 0,2% 0,5% 1.166 0,0% 0,5%
Totaal 3.352.290 100% 100% 3.507.514 100% 100%

Waarde rente overlay 20.993 -25.186
Waarde valuta afdekking -402 8.159
Totaal inclusief portefeuilles ter afdekking 
rente- en valutarisico 3.372.881 3.490.487
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Van het totale vermogen wordt ongeveer 25,4% (ca. €839 miljoen) belegd in 
Nederland.

Rendementen
Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de 
verschillende categorieën waarin door het fonds wordt belegd.

(%) 2018 2017

portefeuille benchmark portefeuille benchmark
Aandelen -4,9 -5,2 10,1 9,6
Vastrentende waarden 0,2 0,2 1,7 1,2
Alternatieve beleggingen -3,5  -11,6 9,3 3,7
Vastgoed 15,3 13,8 15,6 12,2
Liquide middelen -9,0 -0,4 -2,5 -0,4
Totaal -0,3 -1,2 6,4 5,2
Totaal inclusief  
hedgeportefeuilles

-0,0 6,3

Afdekking renterisico
Renterisico is één van de grootste en belangrijkste risico’s op de balans van een 
pensioenfonds. Het fonds beheerst dit risico door te beleggen in vastrenten-
de waarden (staatsobligaties euro, bedrijfsobligaties euro en hypotheken) en 
renteswaps. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een strategie waarbij 60% van 
de rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen op basis van de door DNB 
gepubliceerde rekenrente wordt afgedekt. Het beleid en afdekkingspercentage 
zijn in 2018 niet aangepast.

In 2018 daalde de 30-jaars swaprente van 1,50% naar 1,38%. Ook op andere 
looptijden is de swaprente met ongeveer 0,12% gedaald. Het fonds dekt het 
renterisico niet volledig af. Hierdoor had de rentedaling een negatieve impact 
op de dekkingsgraad omdat de waarde van de technische voorziening sterker in 
waarde toenam dan de waarde van de beleggingen.

Afdekking valutarisico
Het fonds belegt in verschillende beleggingen die in buitenlandse valuta’s 
genoteerd zijn. Hierdoor loopt het fonds valutarisico. Valutarisico is het risico 
dat de buitenlandse valuta’s dalen en de beleggingen omgerekend in euro in 
waarde dalen. Belangrijke buitenlandse valuta’s waarin belegd wordt zijn: 
de Amerikaanse dollar, Japanse yen en Britse pond. Het valutarisico van deze 
valuta’s wordt binnen de categorie aandelen voor 75% afgedekt naar de euro. 
Vanaf begin 2018 wordt de Zwitserse franc niet meer afgedekt vanwege de 
beperkte omvang, ook de overige valuta’s worden niet afgedekt. Voor de be-
leggingscategorieën global high yield, obligaties opkomende markten (in harde 
valuta) en infrastructuur wordt het valutarisico volledig afgedekt.

Per saldo droeg de valuta afdekking negatief bij aan het resultaat van de 
portefeuille over 2018. De Amerikaanse dollar en Japanse yen stegen met 
respectievelijk ongeveer 5% en 7% ten opzichte van de euro. Het Britse pond 
daalde daarentegen met ongeveer 1%. De stijging van de Amerikaanse dollar 
was bepalend voor het resultaat van de valuta afdekking, omdat dit de grootste 
valutapositie is.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties
De totaalrendementen op de meeste euro-staatsobligaties waren positief, 
maar wel laag. Uitzondering waren de Italiaanse staatsobligaties. De Italiaanse 
regering bestaande uit de Vijfsterrenpartij en Lega zocht de confrontatie met 
de Europese Commissie. Er werd een begroting ingediend die tegen eerder 
gemaakte afspraken inging. Hierdoor liep de Italiaanse rente fors op. In de-
cember is een compromis gesloten en herstelden Italiaanse staatsobligaties 
enigszins. Andere perifere landen, zoals Spanje, werden niet geraakt door de 
Italiaanse onrust en eindigden het jaar in de plus. De staatsobligaties van de 
veilige landen profiteerden van de politieke onrust in de eurozone. De Duitse 
kapitaalmarktrente bleef laag en daalde ten opzichte van het begin van het jaar. 
Ondanks de lage rente bedroeg het totaalrendement op Duitse staatsobligaties 
meer dan 2%.
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De 30-jaarsswaprente in de eurozone daalde per saldo met 0,12-procentpun-
ten en sloot het jaar af op 1,38%.

Bedrijfsobligaties
Investment grade bedrijfsobligaties genoteerd in euro noteerden een min. De 
risico-opslagen stegen gedurende het jaar. Onder andere de onrust in Italië en 
de afzwakkende economische groei(verwachtingen) in het vierde kwartaal 
zorgden voor een stijgende risico-opslag. Daarnaast stopt de ECB met ingang 
van 2019 met het opkoopprogramma. De veiligere subcategorieën van de 
non-sovereign benchmark, sub sovereign en collateralised, noteerden margi-
nale plussen.

Hypotheken
Er is in deze tijd van lage (risicovrije)rente op obligaties een zoektocht naar al-
ternatieve ‘veilige havens’. Het beleggen in Nederlandse hypotheken is hierop 
een antwoord, door: 

   het gunstige macro-economische klimaat,
   de dalende werkloosheid,
   de geprognosticeerde stijging van woningprijzen,
   lage defaults op woninghypotheken en
   de aantrekkelijke marge en de relatief lage kapitaaleis voor pensioenfondsen 
en verzekeraars.

Net als in 2017 was in 2018 de hypotheekomzet hoog. Dit is vooral te ver-
klaren door de hoogte van de gemiddelde hypotheeksom. In 2018 steeg bij 
woningverkopen de vierkante meterprijs gemiddeld met 8,6%. Het aantal 
transacties daalde in 2018 doordat er minder woningen te koop werden aange-
boden. Ook stonden in het vierde kwartaal van 2018 huizen langer te koop 
dan de afgelopen jaren. Dit lijkt een signaal te zijn dat de huizenmarkt aan het 
afkoelen is.
De risico-opslagen zijn over heel 2018 gemiddeld met 6 basispunten toe-
genomen. Hypotheekrentes waren gemiddeld aan het begin en het eind van 
2018 vrijwel gelijk. De gemiddelde toename van de risico-opslagen wordt dus 
vrijwel geheel veroorzaakt door de afname van de swaprentes.

Global High Yield
Bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid (High Yield) hadden voor 
het eerste sinds 2015 een negatief rendement. Het totaalrendement van de 
wereldwijde index bedroeg -4,7%. De eerste drie kwartalen was de markt vrij 
vlak, maar in het vierde kwartaal veranderde dit door eerder genoemde markt-
ontwikkelingen.

De rentevergoeding is in het vierde kwartaal sterk gestegen, maar ligt nog 
steeds onder het langjarig-gemiddelde. Vooral in het vierde kwartaal pakte de 
defensieve aanpak van de beheerder Achmea IM Global High Yield Fonds goed 
uit.

Obligaties opkomende markten
Schuldpapier uit opkomende landen in harde valuta (EMD HC) had een slecht 
jaar. Het totaalrendement van deze categorie was -7% (afgedekt naar euro). 
De stijgende Amerikaanse rente had een belangrijke negatieve bijdrage aan 
het rendement. Daarnaast zagen opkomende landen door de hogere Ameri-
kaanse rente hun financieringslasten in dollars toenemen. De risicoopslag steeg 
hierdoor met ruim 1-procentpunt. Het afgedekte rendement in euro is een stuk 
lager dan het rendement in Amerikaanse dollars doordat de euro onder druk 
stond ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De onrust in Italië en het afne-
mende economische momentum in de eurozone droegen hier voor een belang-
rijk deel aan bij. Maar ook het verschil in monetair beleid tussen de Verenigde 
Staten en de eurozone ondersteunde de Amerikaanse dollar. Niet afgedekt naar 
de euro zou het rendement 0,6% zijn geweest. 

Schuldpapier uit opkomende landen in lokale valuta (EMD LC) stond halver-
wege het jaar sterk onder druk door de economische en financiële problemen 
in Turkije en Argentinië. Later in het jaar volgde herstel. EMD LC liet in euro’s 
een daling van 1,5% zien. Dit beperkte verlies werd veroorzaakt door de waar-
dedaling van de valuta’s van opkomende markten ten opzichte van de euro. 
Vooral de Turkse lira stond onder druk. De laatste maanden is herstel zichtbaar, 
waardoor een gedeelte van het opgelopen verlies is goedgemaakt. Uiteindelijk 
verloren de valuta’s circa 5% van hun waarde ten opzichte van de euro.
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Per saldo heeft de vastrentende waarden portefeuille over 2018 een rende-
ment behaald van 0,19%, hiermee bleef de portefeuille licht achter bij de 
benchmark die een rendement behaalde van 0,21%.

Aandelen
Over het gehele kalenderjaar gemeten, noteerde de aandelenmarkten voor 
ontwikkelde landen ruim 4% (in €) lager, terwijl de aandelenmarkten voor op-
komende landen ruim 10% (in €) lager sloten. Wereldwijde aandelenmarkten 
begonnen het kalenderjaar 2018 voortvarend. Het positieve momentum werd 
in belangrijke mate veroorzaakt door de fiscale stimulus van de Amerikaanse 
president Trump. Toch pakten donkere wolken zich samen boven de markt en 
in de tweede helft van het jaar sloeg het sentiment om. Dit was vooral in het 
vierde kwartaal. In 2018 werd duidelijk dat de mondiale economische groei 
afnam. De groeivertraging deed zich vooral voor in Europa en China. Daarnaast 
maakten beleggers zich zorgen om de uitslag van de Italiaanse verkiezingen, de 
verder oplopende Italiaanse begrotingstekorten en de problemen in de Italiaan-
se bankensector. Het ingezette verkrappende monetaire beleid van de VS en 
de stijging van de Amerikaanse munt liet beleggers in opkomende markten niet 
koud, laat staan het escalerend handelsconflict tussen de VS en China.

Per saldo heeft de aandelenportefeuille in 2018 een rendement behaald van 
-4,9%. De benchmark haalde een rendement van -5,2%. De outperformance 
werd met name behaald voor de transitie naar volledig passief beheer in de 2e 
helft van 2018.

Alternatieve beleggingen
Private equity
De private equity markt wist zich afgelopen jaar goed staande te houden, on-
danks de vertraging van de economische groei, hoge waarderingen en lopende 
macro-economische en geopolitieke zorgen. Private equity noteerde over 2018 
opnieuw duidelijke meerwaarde ten opzichte van beursgenoteerde aandelen. 
Daarnaast waren er veel realisaties via verkopen aan vooral strategische kopers. 
Op basis van gegevens van dataleverancier Cambridge Associates betaalde

private equity $2,9 biljoen terug aan investeerders. Dit is een 11% stijging ten 
opzichte van 2017.

De ontwikkelingen binnen de portefeuille laten zien dat er veel verkopen wa-
ren in de volwassen onderliggende portefeuilles. Dit was in lijn met de markt. 
Aan de aankoopzijde zien we enige terughoudendheid. Er wordt langzamer 
geïnvesteerd dan gemiddeld.

Over het algemeen zijn wij een drietal belangrijke thema’s binnen private 
equity:

   Er is steeds meer interesse vanuit institutionele investeerders. Dit komt door 
meer aandacht voor diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en impact investeren.

   De verwachting is dat de private equity markt sterker groeit dan de beurs-
genoteerde aandelenmarkt. Door de betere relatieve resultaten van private 
equity versus beursgenoteerde aandelen zoeken steeds meer investeerders 
de private equity markt op. Het gevaar is een te sterke groei en daardoor een 
te hoge vraag naar transacties bij een beperkt aanbod van goede investe-
ringsmogelijkheden.

   Naast de core fondsen zal er meer aanbod zijn van niet-traditionele private 
strategieën gericht op kredietverstrekking, infrastructuur en energievoor-
ziening. Veel van deze niet-traditionele fondsen werken onder de vlag van 
grote, ervaren private equity partijen die zich steeds meer bewegen richting 
beheerders van alternatieve investeringen.

De beleggingen in de private equity portefeuille behaalden over 2018 een 
rendement van 12,3%.

Infrastructuur
Ook 2018 was een goed jaar voor infrastructuur als beleggingscategorie. In-
frastructuur is inmiddels een gevestigde beleggingscategorie met een gemid-
delde allocatie van ongeveer 3% in portefeuilles van institutionele beleggers. 
Onderzoek van Preqin2 toont aan dat infrastructuur bij meer dan 90% van de 

2 Preqin Global Infrastructure Report 2018
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beleggers conform de verwachtingen presteert of zelfs beter. Hierdoor en door 
de lage-rente omgeving is de interesse voor infrastructuur nog steeds groot en 
groeiende. Fondsmanagers halen record hoeveelheden geld op waardoor ook 
de hoeveelheid ‘dry powder’ (opgehaald geld dat nog niet is geïnvesteerd) ver-
der oploopt. Dit komt ook door gebrek aan goede investeringsmogelijkheden 
in nieuwe infrastructuur. 

De toegenomen interesse in de beleggingscategorie heeft geleid tot verdere 
daling van aanvangsrendementen in 2018. Uit onderzoek3 blijkt dat de infra-
structuur waarderingen in termen van ondernemingswaarde en bruto winst 
in de periode 2009-2017 met 1.2x zijn toegenomen. Dit is in vergelijking tot 
de 1.9x bij private equity beperkt. Ook blijft infrastructuur een aantrekkelijke 
premie bieden bovenop de risicovrije rentes.

Onderzoek laat zien dat de infrastructuursector opschuift van core richting de 
core-plus, value-add stijl categorieën. Waarschijnlijk niet alleen bewust door 
investeerders zo gekozen maar het resultaat van fondsmanagers die ‘stijldrift’ 
laten zien. Door het ontbreken van voldoende aantrekkelijke mogelijkheden in 
het hoog geprijsde core spectrum schuiven zij op richting de hogere risico-ren-
dementscategorieën. Deze “infrastructuur” investeringen presteren meer als 
publieke of private equity-investeringen, waarbij kapitaalgroei meestal een 
groot deel van het rendement uitmaakt. Hiermee gaat de door investeerders in 
infrastructuur zo gewenste diversificatie (deels) verloren. Dit is reden om extra 
waakzaam te zijn op enerzijds de portefeuille invulling door fondsmanagers en 
anderzijds door het zoeken naar nieuwe oplossingen om tot de juiste invulling 
van de portefeuilles te komen.

Positief in 2018 zijn de ontwikkelingen in duurzame energie. Investeringen in 
deze infra sector blijven toenemen als gevolg van nieuwe technologie, vergroot 
milieubewustzijn en brede politieke steun. Technologische ontwikkelingen 
verlagen de productiekosten voor bijv. zonne- en windenergie tot marktcon-
forme niveaus. Ook zorgt de opkomst van nieuwe batterijtechnologie voor 
betere mogelijkheden om duurzame energie op te slaan. Hierdoor kan ver-

3 McKinsey Global Private Markets Review 2018

spreid over de dag stroom geleverd worden en is er minder afhankelijkheid van 
conventionele energiebronnen.

De beleggingen in de infrastructuurportefeuille behaalden over 2018 een 
rendement van 11,7%.

Grondstoffen
Het jaar 2018 begon goed voor grondstoffen, want er werd over de eerste ne-
gen maanden van het jaar een rendement van bijna 8% behaald. In het vierde 
kwartaal gingen de grondstofprijzen mee in het negatieve marktsentiment, 
waardoor er ongeveer 25% verloren is gegaan. Uiteindelijk sloot de bench-
mark het jaar 18% lager af dan het niveau waarop het jaar begon. De grond-
stoffenportefeuille van het fonds deed het beter dan de benchmark en wist het 
verlies te beperken tot minder dan 13%. De belangrijkste drivers van perfor-
mance in 2018 waren ruwe olie en aardgas. De oliemarkten leken in 2018 op 
weg te zijn naar verdere inkrimping van het aanbod. De organisatie van olie-ex-
porterende landen (OPEC) beperkte de olieproductie in 2017 en schroefde 
deze beperkingen aan het begin van 2018 verder op. Een groot gedeelte van 
deze productiebeperking werd echter teniet gedaan door een productiestijging 
van Amerikaanse schalieolie. In de zomer begon OPEC ook langzaam meer 
olie te produceren. Tegen het einde van het jaar kondigde de Amerikaanse 
president nieuwe sancties tegen Iran aan. Aan bondgenoot Saudi-Arabië was 
gevraagd om de olieproductie op te schroeven om het wegvallen van Iran op te 
vangen. Saudi-Arabië heeft dit ook gedaan. Vlak voor het ingaan van de sanc-
ties gaf de Amerikaanse president echter een ontheffing aan de belangrijkste 
importeurs van Iraanse olie, waardoor de productieverhoging van Saudi-Arabië 
niet ter vervanging van Iraanse olie was, maar juist bovenop de Iraanse produc-
tie kwam. De olieprijzen daalden hierna sterk. Als reactie hierop besloot OPEC 
begin december de productie te beperken, maar dit was niet voldoende om een 
negatief rendement te voorkomen. Aardgas had een extreem grillig koersver-
loop in 2018. Vrij vroeg in het seizoen was er al sprake van extreme kou in het 
oosten van de Verenigde Staten, waardoor de vraag fors toenam. De aard-
gasvoorraden bevonden zich op dat moment onder het vijf-jaars gemiddelde. 
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Hierop stegen de prijzen in korte tijd met wel 50%. Toen later in december
de temperaturen in de Verenigde Staten wat milder werden, daalden de prijzen 
met 40% ten opzichte van dit hogere niveau. Al met al is de impact op het 
rendement niet heel groot geweest, maar het heeft wel voor extreme prijsver-
schillen gezorgd. 

De grondstoffenportefeuille versloeg de benchmark door op alle drie de facto-
ren (commodity selectie, curve positionering en rolmoment) beter te preste-
ren. De uiteindelijke outperformance bedroeg 5,7%.
Per saldo heeft de portefeuille alternatieve beleggingen met een rendement 
van -3,5% versus een benchmarkrendement van -11,6% een outperformance 
van 8,2% behaald.

Vastgoed
De Nederlandse vastgoedmarkt presteerde in 2018 opnieuw sterk. Dit kwam 
vooral door waardestijgingen van woningen en kantoren. De belangstelling van 
buitenlandse beleggers voor Nederlands vastgoed bleef onverminderd hoog. 
Zowel in de sectoren woningen, winkels als kantoren werden grote portefeuil-
le aankopen door buitenlandse beleggers gedaan. Dit droeg bij aan het hoge 
rendement van vastgoed in Nederland.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 per sector waren als volgt:
   Woningen: de koopwoningenmarkt zette in 2018 de positieve trend door. 
De waarde van koopwoningen steeg sterk, vooral in de Randstad. Het toege-
nomen consumentenvertrouwen en de lage hypotheekrente ondersteunden 
de vraag naar koopwoningen. Daarnaast is er door de beperkte ontwikkeling 
van woningen in de afgelopen jaren krapte op de woningmarkt ontstaan. Dit 
heeft ook een positief effect op de beleggershuurwoningenmarkt. De huren 
stegen en de bezettingsgraad van huurwoningen is hoog. Door een gebrek 
aan capaciteit is de nieuwbouw van woningen onvoldoende om te voldoen 
aan de vraag.

   Winkels: in 2018 zette de tweedeling van de winkelmarkt zich door. De 
waarde van winkels op A-locaties is relatief stabiel. Op B- en C-locaties staan 
de huren en de waarde van de winkels onder druk. Ook de leegstand neemt 

in dit segment toe. Het consumentengedrag verandert mede onder invloed 
van online winkelen en spitst zich toe op het “belevingswinkelen” en “ge-
makswinkelen”. Belevingswinkelen gebeurt vooral in grote steden waarbij 
winkelen onderdeel uit maakt van ‘een dagje uit’. Gemakswinkelen richt zich 
op wijkwinkelcentra. Waarbij het gemak om de dagelijkse boodschappen te 
kunnen doen voorop staat. Echter, door het toegenomen consumentenver-
trouwen stijgt de omzet in veel sectoren binnen de winkelmarkt. Door de 
hoge kwaliteit van institutionele winkelportefeuilles zijn de afwaarderingen 
in 2018 zeer beperkt gebleven en werden door de huurinkomsten per saldo 
positieve rendementen behaald.

   Kantoren: Ook in de kantorensector is er sprake van een tweedeling. In de 
grote vier steden is door de economische groei veel vraag naar kantoorruim-
te. Een voorbeeld hiervan is de Zuid-as in Amsterdam waar de waarde van 
kantoren in 2018 sterk steeg. Daarnaast zijn er ook segmenten in de markt 
waar door het grote aanbod veel leegstand is. Dit zorgt voor aanhoudende 
druk op de kantorenmarkt.

De vastgoedportefeuille behaalde in 2018 een rendement van 15,3%. Dit was 
1,5% beter dan de benchmark, die een rendement van 13,8% behaalde.

3.8.3. Verantwoord beleggen
In 2018 heeft het bestuur van het fonds de overtuigingen, uitgangspun-
ten en ambities ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen, de 
zogenaamde MVB-beliefs, vastgesteld. Deze zijn daarna geïntegreerd in de 
algemene investment-beliefs van het fonds. Op basis van hiervan heeft het 
bestuur het MVB-beleid tegen het licht gehouden, wat heeft geleid tot een 
verdere aanscherping ervan. Voor de uitvoering van het MVB-beleid zet het 
fonds de volgende instrumenten in: uitsluitingsbeleid, stembeleid en engage-
mentbeleid. Met ingang van 2019 is het hernieuwde beleid volledig geïmple-
menteerd. Ook ondertekende het fonds eind 2018 het IMVBconvenant. De 
verdere invulling hiervan zal in 2019 plaatsvinden. 

Uitgangspunten 
De principes van het VN Global Compact dienen als een belangrijk uitgangs-
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punt voor het MVBbeleid van het fonds, net als de OESO richtlijnen voor mul-
tinationale ondernemingen en de Guiding Principles on Business and Human 
Rights. De principes zijn gerelateerd aan de thema’s
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie en vinden hun oor-
sprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen zoals de Universele 
Verklaring inzake de Rechten van de Mens en de conventies van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie. Het landenbeleid is geënt, voor zover van toepassing, 
op de Nederlandse sanctiewet (1977). Het fonds heeft naast deze belangrijke 
kaders ook een tweetal duurzaamheidsspeerpunten benoemd, die aansluiten 
bij de identiteit van de branche en deelnemers en die geïnspireerd zijn op de 
sustainable development goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het betreft de 
thema’s duurzame consumptie en productie (SDG 12) en klimaatverandering 
(SDG 13).

Uitsluitingsbeleid op ongewenste producten en ongewenst gedrag
Het fonds voert een uitsluitingsbeleid ten aanzien van producenten van 
controversiële wapens. Op voorhand wenst het fonds niet te beleggen in 
ondernemingen die kernwapens, chemische wapens, biologische wapens, 
antipersoonsmijnen of clustermunitie produceren en/of distribueren. Alle 
discretionaire mandaten worden in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid 
beheerd. Ook de meeste fondsbeleggingen passen een uitsluitingsbeleid toe 
op controversiële wapens. Daarnaast bestaat het nieuwe aangescherpte beleid 
ook uit het uitsluiten van ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen. 
Hiervoor baseert het fonds zich op de eerdergenoemde raamwerken van het 
Global Compact en de OESO richtlijnen. Structurele schenders van genoemde 
principes die in de dialoog onvoldoende progressie laten zien kunnen van het 
beleggingsuniversum worden uitgesloten. Ook deze uitsluitcriteria zijn volle-
dig van toepassing op de discretionaire beleggingsmandaten van het fonds. Een 
deel van de fondsbeleggingen waarin door het fonds wordt geparticipeerd past 
ook een uitsluitingsbeleid op ongewenst gedrag.

Engagement, aangaan van dialoog met ondernemingen
Binnen het nieuwe MVB-beleid vormt engagement een centraal instrument 
om ondernemingsgedrag positief te beïnvloeden. Dit doet het fonds om de 

negatieve financiële-, maatschappelijke- of reputatie-effecten van onderne-
mingsgedrag te beheersen. Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen en 
gaat de dialoog aan wanneer de onderneming normen schendt.
Het doel hiervan is het opheffen van de schending. Daarnaast gaat het fonds de 
dialoog aan met ondernemingen op specifieke thema’s, zoals klimaatverande-
ring en duurzame productie en consumptie. Het doel hiervan is het verhogen 
van duurzaamheidsstandaarden in de sector of bij specifieke bedrijven. Zo 
heeft het fonds bijvoorbeeld de dialoog gevoerd met energiebedrijven over
klimaatverandering en met farmaceutische bedrijven over risico’s en kansen 
van een duurzame productie en consumptie, ook is gesproken met water- en 
energiebedrijven over waterrisico’s. Dit beleid wordt toegepast op de aande-
lenportefeuilles en de bedrijfsobligatiesportefeuille.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Het fonds belegde tot september 2018 in aandelen via beleggingsfondsen, 
waarop het stembeleid van de beheerders is toegepast. Daarna zijn de aan-
delenbeleggingen in ontwikkelde landen ondergebracht in een discretionair 
mandaat, waarop het fonds, vanaf 1 januari 2019, een eigen stembeleid 
toepast. Voor het wereldwijd aandelenfonds van Achmea IM is in 2018 op 500 
aandeelhoudersvergadering op 7.025 agendapunten gestemd. Op ruim 20% 
van de agendapunten is een stem tegen het management uitgebracht.

Integratie van duurzaamheidsinformatie in het beleggingsproces
Uit steeds meer analyses blijkt dat integratie van duurzaamheidsinformatie 
in beleggingsprocessen van toegevoegde waarde is. Voor de actief beheerde 
vastrentende waarden portefeuille en het wereldwijd aandelenfonds wor-
den ecologische, sociale, en governance (ESG)-factoren meegewogen in het 
beleggingsproces. Ook bij beheer van het bedrijfsobligatiesmandaat wordt 
gebruik gemaakt van ESG-integratie in de beleggingsprocessen. Dit vanuit de 
overtuiging dat het meewegen van deze factoren leidt tot beter geïnformeerde 
beleggingsbeslissingen en de rendement-risicokarakteristieken van de porte-
feuille verbetert. Tevens belegt het fonds in Green Bonds, waarmee naast een 
financieel rendement ook een impact op het vlak van klimaatverandering wordt 
nagestreefd. Dit vindt eveneens plaats in het bedrijfsobligatiesmandaat.



Jaarverslag 2018  |  (financieel) beleid

Pagina 54

3.8.4. Vooruitblik

Monetair beleid: onzekerheid over richting
Door de financiële crisis zijn de centrale banken van de grootste economieën 
op grote schaal begonnen met onconventioneel beleid om de economie te 
ondersteunen. Aan het begin van 2018 leek de economie er klaar voor om het 
beleid langzaam te normaliseren door centrale banken. De economische groei 
en de vertrouwenscijfers waren hoog. In de loop van 2018 is dit beeld echter 
anders. De economische groei lijkt nu vrijwel overal over zijn top heen. Daar-
naast zijn de vertrouwenscijfers vooral in Europa en China gedaald. Hierdoor 
is het onzeker in hoeverre de Fed en de ECB verder kunnen gaan met norma-
lisatie van het beleid zonder de economie te schaden. Fed-voorzitter Powell 
heeft eind december al gezegd scherp naar economische data te kijken bij een 
eventuele beslissing om de rente verder te verhogen. In Europa heeft Mario 
Draghi, voorzitter van de ECB, aangekondigd dat de rente in ieder geval niet 
voor de zomer van 2019 zal worden verhoogd.

De afzwakkende vertrouwenscijfers, voor zowel consumenten als producen-
ten, in Europa en China duiden op een lagere groei van de economie. Dit maakt 
deze economieën extra kwetsbaar voor verdere escalatie van het handelscon-
flict tussen Amerika en China. In Europa hangen daarnaast de Italiaanse en 
Franse begrotingsperikelen en de Brexit als risico’s boven de markt.

Financiële markten en risico’s
De verwachte middellange termijn-rendementen voor de meeste beleggings-
categorieën zijn laag. De laag-risicobeleggingen leveren naar verwachting een 
zeer laag of zelfs negatief rendement op. Door de daling van de meeste risico-
volle categorieën in 2018 zijn deze nu aantrekkelijker gewaardeerd, waardoor 
het verwachte rendement iets is toegenomen. Bij Global High Yield zijn de 
risico-opslagen in het afgelopen jaar gestegen en liggen deze nu meer in lijn 
met het lange termijn-gemiddelde. Beleggingen uit de opkomende landen in 
lokale valuta hebben nog steeds de voorkeur, zowel bij aandelen als bij obli-
gaties (EMD LC). Tegenvallende macro-ontwikkelingen, een escalatie van het 
handelsconflict of een sneller dan verwachte normalisatie van het monetaire 

beleid vormen echter belangrijke risico’s. De afwikkeling van de Brexit zal in 
Europa een eerste test zijn.

3.9. Kosten uitvoering vermogensbeheer

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale kosten voor het vermo-
gensbeheer in 2018.

Gemiddeld belegd vermogen 2018 € 3.465 miljoen
Totale kosten exclusief transactiekosten € 15,1 miljoen
Totale kosten inclusief transactiekosten € 18,9 miljoen
Kosten % exclusief transactiekosten 0,44 %
Kosten % inclusief transactiekosten 0,54 %

De totale kosten vermogensbeheer in bovenstaande tabel zijn identiek aan de 
kosten die worden gerapporteerd aan de Toezichthouder (jaarstaat J402). Bij 
het transparant maken van de kosten vermogensbeheer 2018 zijn de aanbeve-
lingen en definities van de Pensioenfederatie in acht genomen. Dat wil zeggen 
dat de cijfers zijn gebaseerd op werkelijke kosten (indien aanwezig), hetzij een 
resultaat zijn van schattingen welke qua methodiek minimaal voldoen aan de 
vereisten van de Pensioenfederatie. 

De kosten vermogensbeheer zijn te onderscheiden naar de kostencompo-
nenten: beheerkosten, performance gerelateerde kosten en transactiekosten. 
Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie 
tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten zijn veelal op basis van een 
schatting tot stand gekomen, omdat er bijvoorbeeld bij transacties in de cate-
gorie vastrentende waarden niet separaat kosten in rekening worden gebracht, 
maar deze zich uiten in het verschil tussen de bied- en laat-spread.

De kosten omvatten naast de kosten, zoals gerapporteerd in de staat van baten 
en lasten, ook een uitsplitsing van de ‘onzichtbare kosten’ voor beheer van 
onderliggende beleggingsfondsen, waarvan de kosten zijn verwerkt in het be-
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leggingsrendement, en de schatting van de kosten van de individuele transac-
ties. In de staat van baten en lasten worden alleen (directe) kosten getoond die 
het fonds op factuurbasis betaalt aan de tegenpartijen, waardoor deze cijfers 
niet aansluiten.

De volgende paragrafen gaan dieper in op de kosten over het afgelopen jaar 
2018, waarbij een vergelijking wordt gemaakt ten opzichte van 2017. Hierbij 
wordt ook meer inzicht gegeven in factoren die de hoogte van de kosten in 
belangrijke mate beïnvloeden. 

Vergelijking kosten 2017 en 2018 
Onderstaande tabellen geven een overzicht per beleggingscategorie van de 
totale kosten voor het vermogensbeheer over 2017 en 2018 uitgesplitst naar 
beheerkosten, performance gerelateerde kosten en transactiekosten.

(x € 1.000) 2018

Beheer-
kosten

Performance 
gerelateerde 

kosten

Transactie-
kosten

(waarvan aan-
en verkoop-

kosten)
Totaal

Vastrentende waarden 3.828 - 2.126 (386) 5.954
Aandelen 1.318 178 594 (331) 2.090
Vastgoed 2.228 - 218 (199) 2.446
Grondstoffen 561 - 434 995
Alternatieve beleggingen 2.697 826 300 3.823
Overige beleggingen 89 - 46 134
Derivaten 1.112 - 70 1.183
Overige vermogensbe-
heerkosten 

2.229 - - 2.229

Totaal 14.063 1.004 3.787 (916) 18.853

(x € 1.000) 2017

Beheer-
kosten

Performance 
gerelateerde 

kosten
Transactie-

kosten Totaal

Vastrentende waarden 3.548 - 1.245 4.793
Aandelen 1.756 759 555 3.070
Vastgoed 2.017 - 1.052 3.069
Grondstoffen 553 - 415 968
Alternatieve beleggingen 2.281 151 130 2.562
Overige beleggingen 65 - 52 117
Derivaten 1.087 - 82 1.169
Overige  
vermogensbeheerkosten

 
1.822

- -  
1.822

Totaal 13.129 910 3.531 17.570
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Inzicht in beheerkosten
Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de hoogte van kosten. Onder-
staand wordt een algemene beschouwing gegeven op factoren die in belangrij-
ke mate impact hebben op de kosten.

Beleggingsmix
Het type belegging is in belangrijke mate bepalend voor de omvang van de 
beheerkosten. De belangrijkste drivers tussen verschillende type beleggingen 
zijn afwegingen tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden, liquide 
versus illiquide beleggingen, traditionele versus alternatieve beleggingen en 
beleggingen in ontwikkelde markten versus opkomende markten. Bepaalde 
categorieën zijn weliswaar duurder, maar zijn geselecteerd omdat ze naar ver-
wachting bijdragen aan een betere rendement-risicoverhouding van de totale 
beleggingsportefeuille.

Schaalgrootte
Wanneer er door het fonds of door de fiduciaire beheerder schaalvoordelen 
behaald kunnen worden vallen de kosten doorgaans lager uit. 

Actief / passief beleggen 
Bij actief beheer krijgt de manager de doelstelling mee om de relevante bench-
mark te verslaan, wat een hoger verwacht rendement betekent. Hiertegenover 
staan hogere kosten omdat er veel tijd en energie gestoken wordt in onder 
andere het beleggingsproces, research en analisten.

Overige factoren
Het beheren middels een enkele manager of juist meerdere managers heeft 
impact op de kosten. Daarnaast is er de keuze tussen een discretionaire oplossing 
en/of een beleggingsfonds die invloed kan hebben op de hoogte van de kosten.

Beheerkosten
Onderstaand wordt per categorie inzicht gegeven in de hoogte van de kosten 
aan de hand van bovenstaande factoren, hierbij wordt ook gekeken naar de 
kosten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vastrentende waarden
De beheerkosten van vastrentende waarden bedroegen in 2018 € 3,8 miljoen, 
dit is een stijging van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2017. Dit is in lijn met de 
stijging van het gemiddeld belegd vermogen van vastrentende waarden gedu-
rende 2018.

Aandelen
De beheerkosten van de categorie aandelen bedroegen in 2018 € 1,3 miljoen, 
dit is een daling van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2017. Ondanks dat het 
gemiddeld belegd vermogen van aandelen licht is gestegen, zijn de beheerkos-
ten gedaald. Deze daling van beheerkosten wordt veroorzaakt door de transitie 
naar volledig passief beheer van aandelen opkomende markten (juli 2018) en 
aandelen ontwikkelde markten (september 2018) met lagere beheerkosten 
dan actief beheer.

Vastgoed
De beheerkosten van de categorie vastgoed bedroegen in 2018 € 3,8 miljoen, 
dit is een stijging van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2017. Ondanks dat het ge-
middeld belegd vermogen van vastgoed is gedaald, zijn de beheerkosten geste-
gen. Deze stijging werd veroorzaakt door het zichtbaar maken van fondskosten 
die in voorgaande jaren niet waren weergegeven, indien deze niet zouden zijn 
opgevoerd zouden de beheerkosten over 2018 zijn gedaald.

Grondstoffen
De beheerkosten van de categorie grondstoffen bedroegen in 2018 € 0,6 
miljoen, dit is praktisch gelijk aan de beheerkosten in 2017 en in lijn met de 
ontwikkeling van het gemiddeld belegd vermogen van grondstoffen geduren-
de 2018.

Alternatieve beleggingen
De beheerkosten van de categorie alternatieve beleggingen bedroegen in 
2018 € 2,7 miljoen, dit is een stijging van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2017. 
Deze stijging is hoger dan de stijging van het gemiddeld belegd vermogen van 
alternatieve beleggingen. De beheerkosten van deze beleggingen zijn voor een 
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groot deel gebaseerd zijn op de afgegeven commitments, niet op het belegd
vermogen. De opbouw van een deel van de portefeuille (door het afgeven van 
commitments) vond plaats gedurende 2017. De beheerkosten hiervan be-
droegen daardoor een pro rata deel van de jaarlijks kosten. In 2018 werden de 
beheerkosten over het gehele jaar berekend.

Derivaten
De beheerkosten van de categorie derivaten bedroegen in 2018 € 1,1 miljoen, 
praktisch gelijk aan 2017.

Overige Vermogensbeheerkosten
De beheerkosten van de categorie overige vermogensbeheerkosten bedroegen 
in 2018 € 2,2 miljoen, dit is een stijging van bijna € 0,4 miljoen ten opzich-
te van 2017. Deze kosten zijn opgebouwd uit de kosten fiduciair beheer, de 
kosten vermogensbeheer van het fonds, bewaarloon en overige kosten. De 
stijging over 2018 werd met name veroorzaakt door hogere rentekosten op 
onderpand, die meegenomen worden onder overige kosten.

Performance gerelateerde kosten
De performance gerelateerde kosten bedroegen in 2018 € 1,0 miljoen, dit is 
een stijging van € 0,1 miljoen ten opzichte van 2017. Dit werd veroorzaakt 
door de hogere performance gerelateerde kosten bij alternatieve beleggingen. 
De performance gerelateerde kosten van de vermogensbeheerders van aande-
len (i.c. van opkomende landen) waren lager dan in 2017. Door de hierboven 
genoemde transitie van actief beheer naar passief beheer bij aandelen opko-
mende landen, zullen vanaf 2019 hier geen performance gerelateerde kosten 
meer van toepassing zijn.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn de kosten die aan de beurs of aan een broker betaald moe-
ten worden om een transactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten 
zijn niet altijd direct helder zichtbaar omdat ze onderdeel kunnen zijn van een 
prijs waarin de transactiekosten reeds zijn meegenomen. De transactiekosten zijn 
dan onderdeel van de zogenaamde nettoprijs. Vermogensbeheerders zijn vanuit 

toezichtwetgeving verplicht om te komen tot een beste uitvoeringprijs. Hierdoor 
wordt per transactie bijgedragen aan het bereiken van lage kosten. De (deels) 
geschatte transactiekosten in 2018 bedroegen € 3,8 miljoen, dit is per saldo een 
stijging van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2017. Uitgedrukt als percentage van 
het totaal gemiddeld vermogen komt dit neer op 0,11% (2017: 0,11%).

Vastrentende Waarden
De transactiekosten namen met € 0,9 miljoen toe van € 1,2 miljoen in 2017 
naar € 2,1 miljoen in 2018. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de 
transitie van actief naar passief beheer bij obligaties opkomende markten (in 
harde valuta). Tegenover de transactiekosten van deze transitie staan lage-
re beheerkosten voor het passief beheerde fonds ten opzichte van het actief 
beheerde fonds. Daarnaast was het transactievolume bij obligaties opkomende 
markten (Pictet) over 2018 aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor en werd 
door deze manager ook de methodiek voor de inschatting van de transactiekos-
ten verder verfijnd, wat tot hogere gerapporteerde transactiekosten leidde.

Aandelen
De transactiekosten van aandelen waren met € 0,6 miljoen in 2018 iets hoger 
dan in 2017. De hierboven genoemde transitie van actief beheer naar volledig 
passief heeft een gunstig effect op de hoogte van de transactiekosten (lager), 
echter de aan- en verkoopkosten van de transitie daarbij hebben dit jaar een 
negatief effect hierop gehad.

Vastgoed
De transactiekosten van vastgoed lieten een daling zien van € 0,9 miljoen van 
€ 1,1 miljoen in 2017 naar € 0,2 miljoen in 2018. Deze daling werd ver-
oorzaakt doordat transactiekosten in 2017 met name hoog uitvielen door de 
verschuiving van discretionair vastgoed naar vastgoedfondsen.

Grondstoffen
In 2018 bedroegen de transactiekosten van grondstoffen € 0,4 miljoen, prak-
tisch gelijk aan de transactiekosten in 2017 en in lijn met de ontwikkeling van 
het gemiddeld belegd vermogen van grondstoffen gedurende 2018.
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Alternatieve Beleggingen
De transactiekosten voor alternatieve beleggingen zijn in 2018 met € 0,2 
miljoen gestegen van € 0,1 miljoen in 2017 naar € 0,3 miljoen in 2018. Deze 
stijging werd veroorzaakt door hogere transactiekosten bij zo wel infrastruc-
tuur als private equity.

Derivaten
De transactiekosten van derivaten bedroegen € 0,1 miljoen in 2018 en kwa-
men daarmee iets lager uit dan in 2017.

Aansluiting met de jaarrekening
De Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie nemen naast 
de directe kosten ook de indirecte kosten mee en maken expliciet onderscheid 
tussen de vermogensbeheerkosten en transactiekosten. In de jaarrekening zijn 
alleen de kosten die direct bij het fonds in rekening zijn gebracht ad € 7.345 
miljoen opgenomen. De deels geschatte direct toe te rekenen beleggingskos-
ten binnen de beleggingsfondsen en transactiekosten van € 11.508 miljoen 
maken in de jaarrekening onderdeel uit van de waardeveranderingen van de 
beleggingen.
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4. Bestuursverslag - uitvoering van de pensioenregeling

4.1. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de 
pensioenregeling van het fonds. Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en 
reglementen die in 2018 zijn doorgevoerd aan de orde.

4.2. De pensioenregeling

Pensioensysteem
Het pensioensysteem is een middelloonregeling.

Toetredingsleeftijd
Niet meer van toepassing na 1 januari 2018: een werknemer, die in dienst is 
bij een werkgever die is aangesloten bij het fonds, neemt verplicht deel aan de 
pensioenregeling. De deelname gaat in op de eerste dag van de maand waarin 
de werknemer 20 jaar wordt.

Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar.

Pensioengevend loon
Het pensioengevend loon is het loon in de zin van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, met uitzondering van:

   Uitkeringen en verstrekkingen uit de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de 
Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen.

   Een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.
   Het loon over de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin de 
67-jarige leeftijd wordt bereikt.

   Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld 
in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis  
€ 54.614 (2017: € 53.701) blijft buiten beschouwing.

Pensioengrondslag
Het pensioengevend loon verminderd met de voor het loontijdvak van toepas-
sing zijnde franchise. De franchise voor 2018 bedraagt € 13.101.

Opbouwpercentage
Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 1,622% 
van de in dat jaar geldende pensioengrondslag.

Partnerpensioen
Jaarlijks wordt een aanspraak op partnerpensioen opgebouwd van 1,135% van 
de in dat jaar geldende pensioengrondslag.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en wordt uitge-
keerd tot het 18de jaar. Studerende kinderen die per week meer dan 20 uur 
dagonderwijs volgen ontvangen tot hun 27de  jaar wezenpensioen. Indien 
beide ouders overleden zijn bedraagt het wezenpensioen 40% van het
partnerpensioen.

Uitruilmogelijkheden
Op de pensioendatum heeft de (gewezen) deelnemer het recht zijn partner-
pensioen geheel of gedeeltelijk om te zetten in een hoger ouderdomspensioen 
(uitruil). De (gewezen) deelnemer kan het ouderdomspensioen eerder laten 
ingaan en de hoogte hiervan laten variëren. Daarnaast heeft de (gewezen) 
deelnemer sinds invoering van de Pensioenwet het recht een deel van het 
ouderdomspensioen uit te ruilen in partnerpensioen. Dit is mogelijk bij be-
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eindiging van de deelneming, op pensioneringsdatum en als de (gewezen) 
deelnemer trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een gezamenlij-
ke huishouding gaat voeren. Na uitruil bedraagt het partnerpensioen maximaal 
70% van het ouderdomspensioen.

Premie
Er vindt geen premie instroom meer plaats in het gesloten fonds.

Premievrijstelling
Als een deelnemer een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, voorziet het regle-
ment in een premievrije opbouw. Voor de voortzetting van de pensioenop-
bouw is over dit inkomensgedeelte geen bijdrage verschuldigd.

Afkoop kleine pensioenen
De Pensioenwet bepaalt dat pensioenfondsen kleine pensioenen van gewezen 
deelnemers mogen afkopen. Kleine pensioenen zijn pensioenuitkeringen van 
minder dan € 474,11 op jaarbasis. Het pensioenfonds mag deze pensioenen 
afkopen twee jaar nadat de deelneming is geëindigd. De gewezen deelnemer 
kan daartegen geen bezwaar maken.

4.3. Wijzigingen reglementen

Wijziging Pensioenreglement in 2018
In de loop van het jaar is het reglement op een aantal punten gewijzigd:

   Wijzigingen per 1 januari 2018 betreffen o.a. het opbouwpercentage, de af-
koopgrens, maximum loon Wfsv (Wet Financiering Sociale Verzekeringen), 
franchise, en de flexibiliserings en afkoopfactoren.

Wijziging statuten in 2018
   De statuten zijn in 2018 niet gewijzigd.



Pagina 62

Jaarverslag 2018  |  Uitvoering van de pensioenregeling

Utrecht, 14 juni 2019
Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

A.H.M. Wouters Mw. K. Merkus P.J. Verhoog
Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid

C. Lonsain H.B.M. Grutters J.P.O.M. van Herpen
Bestuurslid Bestuurslid Secretaris

G.J. Steenvoorden Mw. E.E.H. Ch. van den Bosch G.L. Sirks
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Goedgekeurd door de raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Wonen

E.G.M. Cramer Mw. M. Sanderse R.P. Waals
Voorzitter Lid raad van toezicht Lid raad van toezicht
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5.1. Verslag raad van toezicht

Inleiding
Op grond van de wet heeft de raad van toezicht (RvT) tot taak het houden van 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het 
pensioenfonds. De RvT houdt in ieder geval toezicht op adequate risicobeheer-
sing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Verder staat de RvT 
het bestuur met raad terzijde. Daarnaast kent de wet de RvT een aantal speci-
fieke goedkeuringsrechten toe, waaronder het jaarverslag, de profielschets van 
bestuurders en het beloningsbeleid van het fonds.

De RvT kijkt ook naar de manier waarop PF Wonen uitvoering geeft aan de 
Code Pensioenfondsen. De RvT vervult zijn taak met inachtneming van de 
VITP-Toezichtcode. 
De RvT is als volgt samengesteld:

   De heer E. Cramer
   De heer. R Waals
   Mevrouw M. Sanderse

Deze RvT is per 1 juli 2018 aangetreden. In deze periode heeft de RvT drie 
keer gesproken met het bestuur, aan drie sessies over de toekomst met bestuur 
en verantwoordingsorgaan (VO) deelgenomen en twee keer apart met het 
Dagelijks Bestuur (DB) vergaderd. Daarnaast heeft de RvT twee keer overleg 
gevoerd met het VO. 

Omdat de RvT in de huidige samenstelling sinds 1 juli 2018 actief is, heeft de 
huidige RvT zich een beeld gevormd van de aanbevelingen die de vertrekkende 
RvT leden hebben gedaan. De RvT is van mening dat het bestuur actief aan de 
slag is gegaan met deze aanbevelingen en dat deze ook zichtbaar tot opvolging 
hebben geleid.

De RvT is tot zijn observaties en aanbevelingen gekomen op basis van het 
bestuderen van een groot aantal (fonds)documenten en het voeren van ge-
sprekken met de voorzitters van de commissies. Onderstaand de observaties en 
aanbevelingen per onderwerp.

Algemene governance
   Functioneren bestuur/ versterking/relaties bestuur met VO en RvT

 -  Het bestuur heeft in 2018 veel tijd gestoken in de verbetering van de 
relaties met het VO en heeft ook met de nieuwe RvT direct een goede 
verbinding gemaakt. Beide genoemde organen worden nauw betrokken 
bij de discussies en voortgang van het toekomsttraject. Voor zover de RvT 
kan waarnemen is er niet alleen tussen de verschillende gremia een goede 
verbinding maar is ook sprake van een goed functionerend bestuur die oog 
heeft voor de onderlinge verbinding. De RvT concludeert dat er sprake is 
van een goed functionerend bestuur met een goede relatie naar het VO en 
de RvT waarbij rekening wordt gehouden met een ieders rol. Dit is tevens 
een van de conclusies die uit de zelfevaluatie naar voren is gekomen. Als 
laatste punt in het kader van governance vraagt de RvT aandacht voor het 
volgende. Het fonds is per 1 januari 2018 een gesloten fonds geworden 
en is zich voor aan het bereiden op een keuze voor de toekomst waaraan 
tevens een transitietraject zal zijn verbonden.

 -  Aanbeveling: De RvT adviseert het bestuur om goed te bezien welke com-
petenties er in welke situatie nodig zijn om goed om te kunnen gaan met 
bovengenoemde situatie.

   IORP 2
 -  Het bestuur heeft er voor gekozen om alle sleutelfunctiehouders rollen 

extern te beleggen en ook de vervullersrollen voor internal audit en actuari-
ele zaken extern te beleggen. De raad van toezicht vindt in de beschikbare 
stukken weinig motivering met betrekking tot de gemaakte keuzes. Tevens 
is niet duidelijk hoe de escalatieladder er uit ziet en de rol die de raad van 
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toezicht hierbij speelt. Met betrekking tot de keuze voor het extern beleg-
gen van de sleutelfunctiehouders heeft DNB aangegeven dat er aan deze 
wijze van het beleggen van sleutelfuncties stringente eisen verbonden 
zijn. De RvT ziet met het extern beleggen van de functies het risico dat het 
bestuur teveel op afstand kan komen te staan en adviseert het bestuur hier 
alert op te zijn en om zonodig maatregelen te treffen om dit risico te mitige-
ren.

 -  Aanbeveling: het is raadzaam in het laatste kwartaal 2019 een evaluatie te 
houden over de ervaring met het werken met externe sleutelfunctiehou-
ders en vervullers zodat eventuele bijstellingen in 2020 kunnen worden 
aangebracht. 

PF Wonen als gesloten fonds
   Het fonds heeft ervoor gekozen om adviesbureau Mercer in te huren om het 
traject om tot een keuze te komen te begeleiden. Met een gefaseerde aanpak 
worden de mogelijkheden onderzocht en worden zoveel als mogelijk criteria 
objectief gescoord. Via een longlist is gekomen tot een shortlist op basis 
waarvan het onderdeel request for information gestart gaat worden waarbij 
de geselecteerde partij wordt gevraagd of zij belangstelling hebben om tot 
een samenwerking met PF Wonen te komen. Alhoewel het traject nog loopt 
constateert de RvT dat het bestuur het traject op een goede wijze uitvoert 
waarbij de belangen van de deelnemers voorop staan en waarbij ook op-
nieuw naar de risicohouding is gekeken. Alle bestuurlijke gremia worden bij 
het traject betrokken en de punten die door VO en RvT worden aangedragen 
worden serieus genomen. Daarnaast constateert de RvT dat er verschillende 
bestuursleden zijn die zowel in het bestuur van PF Wonen zitten als bij een 
partij die op de long list staat. De RvT heeft kennis genomen van het besluit 
van het bestuur om de voorbereiding van de besluitvorming te laten uitvoe-
ren door een toekomst commissie waarin personen zitten die geen poten-
tieel conflicterende rollen hebben. De RvT verwacht van het bestuur dat in 
2019 een keuze gemaakt zal worden. Waarbij er inmiddels sprake is van een 
veranderde situatie. Eind 2018 is het fonds boven het minimaal vereist ver-
mogen gekomen. Hierdoor is artikel 150 van de pensioenwet niet meer van 
toepassing. Het biedt het fonds hierdoor ook de mogelijkheid te kiezen voor 

andere opties. Het verbetert de onderhandelingspositie van het fonds ten 
aanzien van andere partijen in het kader van een fusie of een andere vorm 
van samenwerking. Dit kan gunstig zijn voor het belang van de deelnemers. 

 -  Aanbeveling: Indien en naarmate de mogelijkheden voor aansluiting 
middels een liquidatie of collectieve waardoverdracht (CWO) zich meer 
concretiseren adviseert de raad om de verhandelbaarheid en/of inbreng 
van illiquide beleggingen sterk mee te wegen in het beleggingsbeleid, om-
dat de beleggingshorizon bij liquidatie een wezenlijk andere kan zijn dan bij 
‘going concern’. Daarnaast adviseert de raad aandacht om te onderzoeken 
of en hoe dekkingsgraad verschillen met mogelijke aansluitende partijen 
zoveel als mogelijk kunnen worden gemitigeerd. 

Vermogensbeheer 
   Governance: De beleggingsadviescommissie (BAC) bespreekt alle onder-
werpen met betrekking tot het volledige beleggingsbeleid van het fonds en 
adviseert het bestuur over deze onderwerpen. De beleggingsadviescommis-
sie bestaat uit twee gedelegeerde bestuursleden, aangevuld met een externe 
adviseur. In relatie met de fiduciaire beheerder is er naar het oordeel van de 
raad van toezicht (RvT) voldoende countervailing power om tot afgewogen 
besluitvorming te komen van het beleggingsproces. Binnen de beleggings-
commissie zijn er geen personele wisselingen geweest in 2018.

 -  Aanbeveling: De raad adviseert het bestuur om de beleggingskennis bij 
het bestuur op peil te houden om ook tussen het algemeen bestuur en de 
beleggingsadviescommissie voldoende countervailing power te creëren in 
het beleid en de besluitvorming.

   Strategisch beleggingsbeleid: De RvT constateert dat er een zorgvuldig 
en gedegen strategisch beleggingsproces wordt doorlopen op grond van 
kwantitatieve, als kwalitatieve criteria. Bij de vaststelling en uitwerking van 
het beleggingsbeleid wordt door het fonds rekening gehouden met de ver-
eisten met betrekking tot prudent person wetgeving (Pensioenwet Art. 135; 
besluit FTK pensioenfondsen, paragraaf 5, artikel 13). Met ingang van 2018 
hebben sociale partners besloten om de nieuwe rechten onder te brengen bij 
het pensioenfonds van de Detailhandel. Dit betekent dat PF Wonen een sla-
pend fonds is geworden, waarbij op grond van art 150 van de Pensioenwet 
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het fonds gedwongen wordt aansluiting te zoeken bij een andere regeling. 
In 2018 heeft het fonds daarom een ALMstudie laten uitvoeren, waarin het 
lange termijn strategische beleid is onderzocht zonder premie-instroom. In 
deze studie is een prognose gemaakt van de financiële situatie van PF Wonen 
onder een groot aantal economische omstandigheden waarbij er is gevari-
eerd in het beleggingsbeleid, waarbij de RvT constateert dat de belangen van 
de verschillende groepen deelnemers binnen het pensioenfonds zorgvuldig 
zijn afgewogen. Daarnaast constateert de RvT dat het bestuur een risico-
houding heeft vastgelegd waarin is beschreven welke risico’s aanvaardbaar 
zijn bij het streven naar koopkrachtbehoud voor de deelnemers, waarbij 
risicohouding jaarlijks wordt getoetst op evenwichtigheid in de haalbaar-
heidstoets. 

 -  Aanbeveling: Ondanks het slechte beursklimaat in met name de tweede 
helft van 2018 is de beleidsdekkingsgraad uitgekomen op 105,5% waarbij 
het wegvallen van de premie instroom een licht positief effect heeft gehad 
op de dekkingsgraad. Het fonds heeft in het derde kwartaal de moge-
lijkheid onderzocht om het risico op onderdekking af te dekken middels 
derivaten.

   Jaarlijks beleggingsplan: De totstandkoming van het jaarlijkse beleggings-
plan, aansturing en monitoring van de operationele risico’s rondom de extern 
beheerde beleggingen worden adequaat beheerst en middels een kwartaal 
monitor bewaakt door de BAC, met ondersteuning van een externe advi-
seur. De RvT toetst of het fonds aantoonbaar ‘in control’ is op de uitbestede 
processen, zo ook het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is uitbe-
steed aan Achmea Asset Management, die tevens de beleggingsadministratie 
voert. De raad constateert dat de uitbesteding aan de vermogensbeheerder 
adequaat wordt getoetst door een analyse op het ISAE-3402 rapport, waarin 
wordt beschreven wat de beheersdoelstellingen en- maatregelen zijn en of 
deze ook functioneren. Per eind van 2018 liep het contract met de externe 
vermogensbeheerder Achmea Asset Management af. De RvT constateert 
een adequate evaluatie en complimenteert het bestuur met een flexibele 
verlenging met het oog op mogelijke liquidatie van het fonds tegen betere 
condities, met een forse besparing. Ondanks dat er veel aandacht is voor het 
toekomsttraject voor mogelijke aansluiting bij een andere regeling, con-

stateert de RvT adequate aandacht en controle voor de continuïteit van de 
huidige uitvoeringsopdracht

 -  Aanbeveling: De RvT benadrukt het belang van periodieke evaluatie van 
het vermogensbeheer opgesplitst naar rollen in de uitbestedingsrelatie die 
er toe moeten leiden dat bij elk van de onderwerpen voldoende diepgang 
in de evaluatie wordt bereikt.

 -  Aanbeveling: De RvT adviseert meer aandacht te besteden aan scenario 
analyse onder verschillende economische gebeurtenissen, om slagvaardi-
ger te kunnen optreden. De raad denkt hierbij aan bijvoorbeeld denkbare 
scenario’s op de Brexit en handelsconflicten.

Pensioenadministratie
TKP heeft de administratie van PF Wonen overgenomen van Syntrus Achmea. 
Ter controle op de juistheid en volledigheid van de overgenomen aanspraken 
hebben er twee trajecten plaatsgevonden die uiteindelijk moeten leiden tot een 
besluit van het bestuur om de finale kwijting met Syntrus Achmea te onderte-
kenen. De certificerend actuaris heeft de overgedragen aanspraken beoordeeld 
en in december 2018 een rapportage opgeleverd waarbij is aangegeven dat de 
aanspraken op een juiste wijze en volledig zijn overgenomen. Daarnaast heeft 
TKP een quality rapportage opgesteld waarbij in de tweede helft van 2018 
werd geconstateerd dat er nog zeven issues waren die moesten worden opge-
lost. In de bestuursvergadering van 25 januari 2019 is gerapporteerd dat deze 
zeven issues zijn opgelost. Dit betekent dat aan de hand van beide rapportages 
geconcludeerd kan worden dat het bestuur de in april 2019 geplande finale 
kwijting kan gaan ondertekenen waardoor de relatie met Syntrus Achmea zal 
worden beëindigd. Dat vindt de RvT een goede zaak.

Financiële positie
De financiële positie is in de loop van 2018 verbeterd. De beleidsdekkings-
graad is gestegen van 102,7% naar 105,4% en is hierdoor boven het mini-
maal vereist vermogen gekomen. Niet alleen het beleggingsbeleid is hiervoor 
verantwoordelijk geweest maar ook de nieuw prognosetafels en de herijkte 
ervaringssterfte hebben hiertoe bijgedragen. Hierdoor is artikel 150 van de 
pensioenwet niet meer van toepassing waardoor de onderhandelingspositie 
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van het fonds is verbeterd. Deze ontwikkeling is naar mening van de RvT posi-
tief en in het belang van de deelnemer.

Adequate risicobeheersing
Eind 2017 is de expertise binnen het bestuur op het gebied van beleggingen 
verstevigd. Eén van de leden van de IRM CIE heeft via opleiding de deskundig-
heid op het gebied van risicomanagement versterkt. Daarnaast is een externe 
risicomanager als tweedelijns risicomanager aangesteld in 2017. In 2018 is 
een extern lid aan de IRM CIE toegevoegd (in de eerste lijn). De commissie is 
daarmee volledig bezet door twee bestuursleden, één extern lid, de risicoma-
nager in de tweede lijn en ondersteund door het bestuursbureau. Aan de hand 
van de beschikbare documenten gecombineerd met de interviews die de RvT 
heeft afgenomen constateert de RvT dat het bestuur de afgelopen jaren zeer 
veel energie gestoken heeft in het verbeteren van het integraal risicomanage-
ment. Ook in 2018 is hierin voortgang geboekt. Dit in een jaar waarin ook de 
transitie naar TKP moest worden afgehecht. Ook hieraan heeft het bestuur en 
bestuursbureau het nodige werk besteed en via verschillende rapportages en 
gesprekken de regie hierover gevoerd. Aan het eind van 2018 werd duidelijk 
dat er gesproken kan worden van een geslaagde transitie zodat de finale kwij-
ting in 2019 kan plaatsvinden. Daarnaast is de RvT blij te zien dat het bestuur 
strak stuurt op aandachtspunten richting de uitvoeringsorganisatie. 

Samenvattend is de RvT is van mening dat adviezen vanuit het verleden goed 
zijn opgevolgd, dat er sprake is van een gezonde werksfeer binnen het bestuur 
maar ook in relatie tot het VO en de RvT. Er zijn in 2018 stappen gezet op 
gebied van integraal risicomanagement, de transitie is op geen goede wijze 
begeleid en er is opvolging gegeven aan de implementatie van AVG (Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming) en IORP II. Het bestuur heeft er 
voor gekozen om, mede gelet op het verleden, een uitgebreid en zorgvuldig 
proces in te richten om de belangen van de deelnemers optimaal te dienen. Dit 
toekomsttraject wordt samen met het VO en RvT doorlopen. De RvT is van 
mening dat er nog steeds een aantal verbeteringen mogelijk zijn en heeft in het 
verslag ook een aantal aanbevelingen opgenomen. De verbeterpunten moeten 
wat de RvT betreft wel in het licht gezien worden van het feit dat PF Wonen 

een gesloten fonds is met de ambitie uiterlijk ultimo 2020 een andere uitvoer-
der te vinden. In dit licht moet het bestuur zich wellicht afvragen of de inspan-
ning die nodig is om qua risicomanagement op niveau 4 te komen opwegen 
tegen de inspanning en kosten die hier tegenover staan. De raad van toezicht 
dankt het bestuur voor de constructieve samenwerking in 2018 en hoopt dit in 
2019 voort te zetten.

5.2. Reactie bestuur

Het bestuur is de raad van toezicht erkentelijk voor het intern toezicht in 2018. 
Zowel de drie leden tot en met 30 juni als de drie leden vanaf 1 juli 2018. Het 
bestuur is blij dat de RvT positieve ontwikkelingen binnen het fonds ziet. Er 
is een prettige samenwerking tussen het bestuur en de RvT, met name in het 
toekomsttraject. Het bestuur vertrouwt erop dat de prettige samenwerking in 
2019 voortgezet wordt.

5.3. Verslag verantwoordingsorgaan

Inleiding
Het bestuur van PF Wonen legt periodiek verantwoording af aan het verant-
woordingsorgaan (hierna: VO) over het gevoerde beleid. En de naleving van 
de principes van goed pensioenfondsbestuur zoals beschreven in Artikel 115a 
PW lid 1 en lid 2 en de code Pensioenfondsen norm 18 en 19. Conform artikel 
19 van het Reglement van het verantwoordingsorgaan legt het Bestuur verant-
woording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het VO heeft de bevoegdheid om jaarlijks een oordeel te geven in het jaarwerk 
over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, 
alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO baseert zijn oordeel op 
het bestuursverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad 
van toezicht (hierna: RvT) en overige relevante informatie. Het VO beschikt over 
voldoende informatie voor het op een goede wijze uitoefenen van haar taak.
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Per einde december 2017 ontstond een vacature in het verantwoordingsor-
gaan welke in beginsel is voorbehouden aan het CNV. Medio 2018 is hierin 
voorzien in de persoon van de heer J. Boester. Hij is bekend met het functio-
neren van een VO door deelname bij een ander fonds. De heer W. de Graaf 
kondigde ultimo 2018 aan om te stoppen binnen het verantwoordingsorgaan, 
daarmee valt een FNV voorbehouden plek vrij.

Werkzaamheden van het VO in 2018
In het kalenderjaar 2018 vergaderde het VO meerdere keren, zowel met be-
stuur, RvT als met de verschillende bestuurlijke commissies. Ook nam het VO 
deel aan een lesdag over het jaarwerk en aan de zelfevaluatie van het fonds. Als 
volgt:

   8 januari, zelfevaluatie-workshop met externe deskundige
   18 januari, vergadering DB en RvT
   19 februari, vergadering DB en RvT
   16 maart, workshop Game Changer Mercer
   18 maart, “lesdag” onder leiding van externe deskundige
   4 april, vergadering met DB en RvT
   11 april, vergadering met DB
   18 april, gesprekken met kandidaten RvT
   30 april, afspraak bestuursbureau inzake het jaarwerk
   27 juni, vergadering met DB en RvT
   24 augustus, vergadering met het bestuur inzake toekomst
   19 september, vergadering met DB
   12 oktober, vergadering met het bestuur inzake toekomst
   15 oktober vergadering met DB en RvT
   15 november, plenaire aftrap Jaarwerk 2018
   21 december, vergadering met het bestuur inzake toekomst
   Daarnaast kwam het VO:

 -  Voorafgaand aan genoemde vergaderingen meerdere keren in eigen kring 
bijeen.

 -  Bijeen in een extra gesprek met externe deskundige voor de zelfevaluatie.

Deskundigheidsbevordering
Het VO heeft op meerdere onderwerpen aan deskundigheidsbevordering 
gedaan in 2018. Zo heeft het VO een lesdag gehad bij het schrijven van de 
jaarwerkparagraaf over 2017, wat het VO veel steun heeft gegeven bij het 
schrijven van de jaarwerkparagraaf. Ook is de deskundigheid bevorderd door 
het bijwonen van presentaties van adviesbureau Mercer over de toekomst van 
het fonds. Daarnaast bezoeken de leden van het VO themadagen van bijvoor-
beeld de Pensioenfederatie.

Adviesaanvragen 
In 2018 heeft het bestuur meerdere adviesaanvragen ingediend bij het VO. Als 
volgt. 

   Extra premie werkgevers van 1,5%. Het VO heeft positief geadviseerd over 
deze extra premie in januari 2018. 

   Het beloningsbeleid. In het eerste halfjaar is meerdere keren overleg met 
het bestuur geweest in verband met aanpassing van het beloningsbeleid. 
Vorenstaande mondde uit in een vastgestelde jaarvergoeding vanaf 1 juli 
2018, vermeerderd met 2 variabele componenten in de vorm van een reis- 
en verblijfsvergoeding. Per 2019 heeft het VO positief geadviseerd over de 
indexatie van 1,5%. 

   De raad van toezicht. Zoals hierboven omschreven heeft het VO een binden-
de voordracht gedaan voor de drie nieuwe leden van de RvT. 

   Communicatiebeleidsplan 2018-2020 en onderliggend actieplan, in juni 
2018. 

Bevindingen en aanbevelingen over 2018 

Toekomst 
Per 1 januari 2018 is het fonds als gesloten fonds verder gegaan door de 
intrekking van de verplichtstelling. Dit betekent dat er geen premie instroom 
meer plaats vindt binnen het fonds. Daarnaast is per 1 januari 2018 artikel 
150 uit de Pensioenwet in werking getreden. Zoals te lezen in het voorwoord 
van het bestuursverslag, komt dit omdat op het moment van de intrekking 
verplichtstelling de beleidsdekkingsgraad van het fonds lager dan de vereiste 
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beleidsdekkingsgraad op basis van het minimaal vereist vermogen was. Het 
wetsartikel stelt dat het pensioenfonds ‘binnen een door de toezichthouder te 
stellen termijn overgaat tot het verzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan 
een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de pensioenver-
plichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de 
toezichthouder wordt gebracht’. Het bestuur is daarom een toekomsttraject 
gestart, waarbij het VO vanaf het begin betrokken wordt en haar mening kan 
geven. Het VO is, samen met de raad van toezicht, aanwezig bij alle toekomst-
sessies van het bestuur, wat het VO als zeer positief ervaart. Het VO beveelt 
het bestuur aan om, voor zover mogelijk, het zelfstandig voortbestaan van het 
fonds serieus te blijven belichten als dit in het belang van de deelnemer is. 

Implementatie IORP II 
Het VO heeft waargenomen dat het bestuur tijdig de IORP II wetgeving heeft 
geïmplementeerd en sleutelfunctiehouders heeft benoemd. Een aanbeve-
ling aan het bestuur is om de risico’s met betrekking tot de sleutelfuncties en 
specifiek hun onafhankelijkheid in kaart te brengen. Het kan voorkomen dat er 
iets verandert in het dienstverband van de sleutelfunctiehouders (bijvoorbeeld 
door overname of fusie door of met een andere partij), hier moet het bestuur 
op voorbereid zijn. Het VO blijft graag op de hoogte van de voortgang hiervan. 

Transitie pensioenbeheer 
Het bestuur heeft in 2017 de transitie van het pensioenbeheer van Syntrus 
Achmea naar TKP in gang gezet. Het VO is hier periodiek over geïnformeerd en 
ziet dat de transitie soepel is verlopen. 

Benoeming nieuwe Raad van Toezicht 
In 2018 verliet de zittende Raad van Toezicht het fonds. Zij verrichtten in de 
achterliggende jaren goed werk. Het VO heeft samen met het bestuur actief 
gezocht naar een nieuwe RvT en de kandidaten voor de voordracht gesproken. 
Er is een bindende voordracht voor deze kandidaten gedaan en het bestuur 
heeft de nieuwe leden benoemd. Deze nieuwe RvT is per 1 juli 2018 geïnstal-
leerd en dit orgaan heeft inmiddels laten zien haar taken te verstaan. 

Beleidsdekkingsgraad ultimo 2018 
Ultimo 2018 is gebleken dat het fonds een beleidsdekkingsgraad heeft hoger 
dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Dit betekent dat het fonds 
de vijfjaarstermijn doorbreekt waarin het, als de beleidsdekkingsgraad op geen 
enkel meetmoment (jaareinde) boven het MVEV komt, onvoorwaardelijk zou 
moeten korten. Het VO is verheugd met deze positieve ontwikkeling van de 
financiële situatie.

Kosten 
Het VO ziet dat de kosten van het pensioenbeheer zijn afgenomen ten opzichte 
van 2017. Het VO is hier positief over. Tegelijkertijd ziet het VO dat dit komt 
door het worden van een gesloten fonds. Het VO ziet ook dat de toezichts-
kosten bij DNB toenemen en vraagt zich af of de toegevoegde waarde voor de 
deelnemer van dit toezicht proportioneel toeneemt met de toename van de 
toezichtskosten. 

Evaluatie beleggingscategorieën 
Het VO heeft kennisgenomen van de evaluatie van de verschillende beleg-
gingscategorieën door het bestuur (op advies van de BAC). Het VO ziet het 
als iets positiefs dat het bestuur dit doet en daarmee opvolging geeft aan haar 
eigen beleid. 
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Ondertekening IMVB convenant 
Het bestuur heeft besloten het IMVB convenant te tekenen, iets waar het VO 
blij mee is. Het VO constateert dat het bestuur actief bezig is met haar MVB 
beleid, en adviseert het bestuur dit te blijven doen. 

Het VO is positief over de ontwikkelingen binnen het fonds, de manier waarop 
het VO betrokken wordt door het bestuur en bestuursbureau en de samen-
werking met de raad van toezicht.  Het VO dankt het bestuur voor de open en 
prettige samenwerking. De leden rekenen erop dat deze positieve ontwikke-
ling wordt voortgezet in 2019 en mogelijk volgende jaren. 

Utrecht, 14 juni 2019 

Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wonen 

H.E.J.J. van Wijck, 
voorzittend lid VO namens gepensioneerden 

J. Boester, 
lid VO namens CNV 

B. Keijzer, 
lid VO namens INretail

5.4. Reactie bestuur

Het bestuur heeft met waardering en tevredenheid kennisgenomen van het 
verslag van het verantwoordingsorgaan, maar ook zeker van de werkzaam-
heden van het VO in 2018. Het bestuur zal in 2019 periodiek met het VO 
spreken over de aanbevelingen die het gedaan heeft en rekent erop dat de fijne 
manier van samenwerken in 2019 voortgezet zal worden.
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6.  jaarrekening
6.1. Balans per 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017

Activa

Beleggingen voor risico fonds ( 1 )

€ €

Vastgoedbeleggingen 348.373 401.776
Aandelen 986.334 1.103.463
Vastrentende waarden 1.755.457 1.727.706
Derivaten 347.067 372.566
Overige beleggingen 291.755 195.177

3.728.986 3.800.688

Beleggingen vroegpensioen levensloop ( 2 ) - 66.414
Vorderingen en overlopende activa ( 3 ) 420 21.169
Overige activa ( 4 ) 4.677 4.466
TOTAAL ACTIVA 3.734.083 3.892.737

Passiva

Stichtingskapitaal en reserves ( 5 ) 56.474 179.113
Technische voorzieningen ( 6 ) 3.313.918 3.266.696
Derivaten ( 7 ) 355.616 377.263
Overige schulden en overlopende passiva ( 8 ) 8.075 69.665
TOTAAL PASSIVA 3.734.083 3.892.737

(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans.
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6.2. Staat van baten en lasten

2018 2017

Baten € € € €

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds 59 103.733
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds ( 9 ) -5.633 195.536
Beleggingsresultaten vroegpensioen en levensloop 18 -
Overige baten ( 10 ) 59 113
TOTAAL BATEN -5.497 299.382

Lasten

Pensioenuitkeringen ( 11 ) 53.925 52.889
Pensioenuitvoeringskosten ( 12 ) 4.024 7.371
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico  
van het pensioenfonds ( 13 )
- Pensioenopbouw - 111.626
- Korting van aanspraak en rechten - -22
- Rentetoevoeging -8.340 -7.079
- Onttrekking voor uitkeringen en uitvoeringskosten -55.057 -51.260
- Wijziging marktrente 169.030 -45.771
- Wijziging actuariële uitgangspunten -4.588 9.531
- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -7.125 -121
- Aanpassing sterftekansen -38.428 -
- Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen -8.270 -2.557
Inkoop uit hoofde van VPL-regeling - 4.927

47.222 19.274
Saldo overdracht van rechten ( 14 ) 7.125 145
Overige lasten ( 15 ) 4.846 50
TOTAAL LASTEN 117.142 79.729

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -122.639 219.653

(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.
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6.3. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2018 2017

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
€ € € €

Ontvangsten
Ontvangen premies 20.869 89.236
Ontvangen in verband met overdracht van rechten 1.064 -
Overig 570 41

22.503 89.277
Ontvangsten
Betaalde pensioenuitkeringen -53.821 -52.875
Betaald in verband met overdracht van rechten -8.169 -224
Betaalde pensioenuitvoeringskosten -5.670 -7.344

-67.660 -60.443
TOTALE KASSTROOM UIT PENSIOENACTIVITEITEN -45.157 28.834

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Ontvangsten
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 44.739 50.255
Verkopen en aflossingen van beleggingen 10.486.953 6.611.699

10.531.692 6.661.954
Uitgaven
Aankopen beleggingen -10.448.219 -6.574.520
Betaald in verband met overdracht van rechten -11.262 -11.880
Overige uitgaven inzake beleggingen -26.843 -101.309

-10.486.324 -6.687.709
TOTALE KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN 45.368 -25.755

Netto kasstroom 211 3.079
Mutatie liquide middelen 211 3.079

2018 2017
€ €

Liquide middelen primo boekjaar 4.466 1.387
Liquide middelen ultimo boekjaar 4.677 4.466
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6.4 Toelichting op de jaarrekening

6.4.1. Algemeen

Activiteiten
Stichting Pensioenfonds Wonen (hierna ‘het pensioenfonds’), is statutair ge-
vestigd te Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41178958.

Het doel van het pensioenfonds is het nu en in de toekomst verstrekken van 
uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en 
overlijden; tevens verstrekt het pensioenfonds uitkeringen aan arbeidsonge-
schikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere de 
statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actu-
ariële en Bedrijfstechnische Nota. Het pensioenfonds geeft invulling aan de 
uitvoering van de pensioenregeling.

Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepa-
lingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met inachtne-
ming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder Richtlijn 
610. De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden 
euro’s, tenzij anders is aangegeven. Het bestuur heeft op 14 juni 2019 de 
jaarrekening vastgesteld.

Referenties
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen waar-
mee wordt verwezen naar de toelichting.

6.4.2. Grondslagen

Algemene grondslagen

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de continuïteitsveronder-
stelling.

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

Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een ver-
meerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeer-
dering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaats-
gevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering 
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van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld.

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

Vreemde valuta
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarreke-
ning verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Activa en passiva in vreemde 
valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. De 
uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten 
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de 
koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen 
reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s 
worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersver-
schillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

De koersen van de belangrijkste valuta zijn:
31 december

2018
Gemiddeld

2018
31 december

2017
Gemiddeld

2018

USD 1,1432 1,1720 1,2008 1,1278
JPY 125,4207 130,3454 135,2701 129,1455
GBP 0,8976 0,8926 0,8877 0,8706

Schattingswijziging
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW 
vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-
teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bij-
behorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetref-
fende jaarrekeningposten. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 
in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

In 2018 heeft het actuarieel genootschap nieuwe sterfteveronderstellingen 
gepubliceerd (AG prognosetafel). Het bestuur heeft besloten de pensioenver-
plichtingen te waarderen met toepassing van deze veronderstellingen. De impact 
van de wijziging bedraagt een verlaging van de technische voorziening met € 
38.428. De invloed op de dekkingsgraad is een verhoging met 1,2%-punt.

Per 1 januari 2018 wordt het bepaalde partnersysteem gehanteerd voor latent 
partnerpensioen bij een gepensioneerde deelnemer. Tot en met het jaarwerk 
2017 werd het latente partnerpensioen bij gepensioneerden gewaardeerd met 
het onbepaalde partnersysteem. 

De leeftijdsvaststelling is gewijzigd van een nauwkeurigheid in halve jaren naar 
een nauwkeurigheid in maanden. Deze grondslagwijziging is ingevoerd per  
1 januari 2018.

VPL is afzonderlijk gepresenteerd. De cijfers over 2017 zijn hierop aangepast. 
Dit heeft geen effect op het eigen vermogen en het resultaat.
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Dekkingsgraden
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Hierbij wordt steeds gebruik 
gemaakt van de meest actuele inschatting van de betreffende dekkingsgraden.

De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op 
balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen op de 
technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans.

Bij het berekenen van de reële dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt ten 
behoeve van deze berekening de voorziening pensioenverplichtingen herre-
kend rekening houdend met toekomst bestendige indexatie.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Beleggingen

Algemeen
De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, slechts indien de 
reële waarde van beleggingen niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt 
waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. Overlopende activa 
en passiva alsmede liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Het verschil tussen reële waarde en nominale waarde is bij 
deze activa en passiva in het algemeen gering.

Participaties in beleggingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in een 
bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de 
grondslagen voor die onderliggende beleggingen (look-through benadering). 
Bij gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie, 
bepaald op basis van reële waarde.

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een 
specifieke beleggingscategorie worden onder beleggingsdebiteuren dan wel 
-crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico’s 
en het realiseren van het vastgelegde beleggingsbeleid. De derivatenposities 
zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie. Derivaten die deel 
uitmaken van een beleggingsfonds zijn opgenomen in de beleggingscategorie 
waarin dit beleggingsfonds is gerubriceerd.

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleg-
gingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in 
de staat van baten en lasten opgenomen.

Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen de reële waar-
de. De reële waarde wordt gebaseerd op taxatiewaarde. De taxaties worden 
verricht door onafhankelijke deskundigen. Indien daartoe aanleiding is, wordt 
bij de waardering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie en/of 
renovatieactiviteiten. Resultaten door wijziging in reële waarde worden in de 
staat van baten en lasten verantwoord.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waar-
de, zijnde de beurskoers per balansdatum. Niet-beursgenoteerde beleggingen 
in vastgoedfondsen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde 
van de onderliggende beleggingen. Indien de waarderingsgrondslagen van 
vastgoedfondsen afwijken, wordt de waardering zo mogelijk aangepast aan de 
waarderingsgrondslagen van het fonds.
Onroerend goed in ontwikkeling wordt gewaardeerd op basis van gedane 
uitgaven, inclusief bouwrente, waarbij wordt getoetst of die uitgaven tot waar-
dewijzigingen leiden. Na oplevering worden (her)ontwikkelde objecten naar 
reële waarde gewaardeerd.

Aandelen
Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden 
gewaardeerd tegen reële waarde. Voor beursgenoteerde aandelen is dit de 
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beurswaarde. Voor niet-beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is 
dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggin-
gen representeert.

Vastrentende waarden
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde 
beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde, zijnde de beurs-
waarde per balansdatum.

Indien vastrentende waarden of participaties in beleggingsinstellingen 
niet-beursgenoteerd zijn, vindt waardebepaling plaats op basis van de geschat-
te toekomstige netto kasstromen (rente en aflossingen) die uit de beleggingen 
zullen voortvloeien, contant gemaakt tegen de ultimo boekjaar geldende 
marktrente en rekening houdend met het risicoprofiel (kredietrisico; oninbaar-
heid) en de looptijden.

De lopende interest op vastrentende waarden wordt gepresenteerd als onder-
deel van de marktwaarde van de vastrentende waarden.

Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van 
schatting wordt vastgesteld, betreft leningen op schuldbekentenis en hypothe-
ken.

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante 
marktnotering of, als die er niet is, de waarde die wordt bepaald met behulp van 
marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. Derivaatcontracten met een 
negatieve waarde worden aan de passivazijde van de balans verantwoord.

Overige beleggingen
Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De waarde-
ring hiervan geschiedt tegen de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de 
onderliggende beleggingen representeert.

Securities lending
Binnen één van de beleggingsfondsen kan gebruik worden gemaakt van securi-
ties lending. Hierbij worden effecten voor korte periode uitgeleend aan andere 
marktpartijen. Ultimo 2018 is hier, evenals ultimo 2017, geen sprake van.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
op reële waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd op 
geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen sprake is 
van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminde-
ringen, indien sprake is van oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Onder de 
liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk 
opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij 
worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. 
Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd 
onder de beleggingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Stichtingskapitaal en reserves
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert 
nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de voor-
ziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds en overige 
technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrond-
slagen in de balans zijn opgenomen.

De statutaire reserves en de overige wettelijke reserves die het pensioenfonds 
conform artikel 2:389 en artikel 2:390 BW vormt, blijken op grond van artikel 
2:373 lid 1 BW afzonderlijk uit de balans. 

Beleidsreserve
De Beleidsreserve is gelijk aan het totaal eigen vermogen onder aftrek van de
Beleggingsreserve en de Bestemmingsreserve AOP-regeling.
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Beleggingsreserve
De beleggingsreserve wordt aangehouden als buffer voor neerwaartse 
koersfluctuaties van beleggingen. De omvang van deze reserve is gelijk aan het 
Vereist Eigen Vermogen aan de hand van de standaardtoets van DNB.

Bestemmingsreserve AOP-regeling
Als onderdeel van de algehele voorziening pensioenverplichtingen wordt een 
reserve gevormd voor het WAO-gat (artikel 15 van het pensioenreglement) 
op gelijke sterfte- en interestgrondslagen als de voorziening van de verplichte 
pensioenregeling. Voor revalidatie wordt (net als bij premievrijstelling) 0% 
gehanteerd. Het resultaat op de AOP-regeling wordt jaarlijks toegevoegd of 
onttrokken aan de AOP-reserve.

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds

De voorziening voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 
wordt gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde wordt bepaald op basis 
van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen 
die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenver-
plichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde 
nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toezeggingen tot) toeslagen. 
De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de marktrente, 
waarvoor de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB wordt 
gebruikt.

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 
is uitgegaan van de op de balansdatum geldende actuariële en bedrijfstechni-
sche nota (ABTN) en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven 
aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of op de opgebouwde 
pensioenaanspraken toeslagverlening kan worden toegepast. Alle per balans-
datum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na balansdatum 

voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er 
wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premie-
vrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante 
waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsonge-
schiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de 
toezichthouder acceptabele grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

Overlevingstafels
Prognosetafels AG2018 waarbij de sterftekansen zijn vermenigvuldigd met 
een leeftijdsafhankelijke factor die zijn gebaseerd op de ervaringssterfte van 
de retailsector. De voorziening primo jaar is berekend op basis van de door het 
AG gepubliceerde AG Prognosetafel AG2016, startkolom 2018. In de voorzie-
ning ultimo jaar worden de overlevingskansen ontleend aan de Prognosetafel 
AG2018, startkolom 2019 van het AG.

Partnerfrequentie
Voor de berekening van de technische voorzieningen voor nog niet ingegane 
partnerpensioenen wordt een partnerfrequentie gehanteerd volgens de sterf-
tetafel GBM/V 1985-1990, met uitzondering van de leeftijden 60 tot en met 
de pensioenrechtleeftijd. Voor deze leeftijden wordt 100% gehanteerd. Na 
pensionering is de reservering voor partnerpensioen op basis van het bepaalde 
partnersysteem.

Leeftijdsverschil man-vrouw
Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner 3 jaar jonger is dan de 
verzekerde man en 3 jaar ouder dan de verzekerde vrouw.
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Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen
De lasten van nog niet ingegaan wezenpensioen zijn gesteld op 5% van de las-
ten van het nog niet ingegaan partnerpensioen tot de pensioenrichtleeftijd; bij 
de vaststelling van de lasten van ingegaan wezenpensioen wordt verondersteld 
dat het pensioen moet worden uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd, waarbij 
geen rekening wordt gehouden met sterftekansen.

Voorziening voor toekomstige excassokosten
Kostenopslag ter grootte van 2,5% van de technische voorziening in verband 
met toekomstige administratie- en excassokosten. Voorziening voor toekomsti-
ge pensioenopbouw arbeidsongeschikten Bij de bepaling van de pensioenop-
bouw voor arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan AOP is uitgegaan van 
een revalidatiekans van 0%.

IBNR
De IBNR (Incurred But Not Reported) is een voorziening voor het risico van 
premievrijstelling van zieke deelnemers die in de WIA terecht kunnen komen, 
werd berekend door de invaliditeitsopslag uit de premie van de afgelopen twee 
jaar te nemen. In 2018 is de IBNR gedaald met de aan BPF Detailhandel betaal-
de koopsommen.

Onvindbaren
Niet opgevraagd pensioen: Voor pensioen dat nog niet is ingegaan omdat de 
deelnemer onvindbaar is of niet reageert wordt de reservering 5 jaar volledig in 
stand gehouden en vervolgens in 10 jaar lineair afgeschreven tot nihil.

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking worden schulden gewaar-
deerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen 
sprake is van transactiekosten). Kortlopende schulden hebben een looptijd 
korter dan één jaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking 
hebben. De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrij-
ke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen 
voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerea-
liseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het 
resultaat.

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 
c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar opgebouwde pensioenaan-
spraken onder aftrek van kortingen. Premies zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben.

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

Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rente-
baten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten.
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Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. Betaalde 
dividendbelasting wordt zoveel mogelijk verrekend of teruggevraagd.

Kosten vermogensbeheer
Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan 
toegerekende pensioenuitvoeringskosten verstaan.

Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de
opbrengsten gerelateerde transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d.

Pensioenuitkeringen 
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen 
inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grond-
slagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het 
pensioenfonds

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

Indexering en overige toeslagen
Bestaat uit de lasten van de in het boekjaar toegekende toeslagen uit hoofde 
van de voorwaardelijke toeslagverlening. Het bestuur heeft in het boekjaar 
besloten per 1 januari 2019 geen toeslagen toe te kennen.

Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale 
marktrente op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De 
interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo boekjaar berekend over 
de beginstand en de mutaties gedurende het jaar.

De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met 
-0,260% (2017: -0,217%). Dit is de éénjaarsrente uit de door DNB gepubli-
ceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2017.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel be-
rekend en opgenomen in de technische voorzieningen. De onder dit hoofd 
opgenomen afname van de voorzieningen betreft het bedrag dat vrijkomt ten 
behoeve van de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

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

Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzie-
ningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het ef-
fect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder 
het hoofd wijziging marktrente.

Wijzigingen actuariële uitgangspunten
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en 
mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de 
pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe 
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veron-
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derstellingen ten aanzien van sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met 
werkelijke waarnemingen, zowel voor de gehele bevolking als voor de popula-
tie van het pensioenfonds.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenver-
plichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
schattingen en oordelen door het bestuur van het pensioenfonds. Het effect 
van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de 
actuariële uitgangspunten worden herzien.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Een resultaat op overdrachten kan ontstaan doordat de vrijval van de voorzie-
ning plaatsvindt tegen fondstarieven, terwijl het bedrag dat wordt overge-
dragen gebaseerd is op de wettelijke factoren voor waardeoverdrachten. De 
tarieven van het pensioenfonds wijken af van de wettelijke tarieven.

Saldo overdrachten van rechten
De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoof-
de van overgenomen dan wel overgedragen pensioenverplichtingen.

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

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is volgens de directe methode opgesteld. Alle ontvang-
sten en uitgaven worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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6.4.3. Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds

Vastgoed- 
beleggingen Aandelen

Vastrentende 
waarden Derivaten

Overige 
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2018 401.776 1.103.463 1.727.706 -4.697 195.177 3.423.425
Aankopen 172.048 1.382.649 2.999.487 5.030.337 863.698 10.448.219
Verkopen -265.315 -1.449.544 -2.949.153 -4.977.356 -845.585 -10.486.953
Herwaardering 41.610 -52.200 -22.045 -17.019 6.627 -43.027
Overige mutaties -1.746 1.966 -538 -39.814 71.838 31.706
Stand per 31 december 2018 348.373 986.334  1.755.457 -8.549 291.755 3.373.370

Schuldpositie derivaten (credit) 355.616
3.728.986

Vastgoed- 
beleggingen Aandelen

Vastrentende 
waarden Derivaten

Overige 
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2017 373.244 1.131.630 1.560.704 -57.497 256.604 3.264.685
Aankopen 170.109 183.969 1.160.336 4.360.278 699.828 6.574.520
Verkopen -187.513 -321.312 -994.163 -4.407.508 -701.203 -6.611.699
Herwaardering 44.744 106.870 -282 5.575 4.117 161.024
Overige mutaties 1.192- 2.306 1.111 94.455 2.245 34.895
Stand per 31 december 2017 401.776 1.103.463 1.727.706 -4.697 195.177 3.423.425

Schuldpositie derivaten (credit) 377.263
3.800.688
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Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018 31-12-2017
Specificatie naar soort: € €

Direct vastgoed - 103.754
Indirect vastgoed 348.055 295.957
Vorderingen 2.586 4.285
Schulden -2.383 -2.258
Liquide middelen 115 38

348.373 401.776

In 2017 is 100% van het directe vastgoed getaxeerd door onafhankelijke, beëdigde taxateurs.
In 2018 waren er geen beleggingen in direct vastgoed.

Ultimo boekjaar zijn er geen posities binnen de betreffende beleggingscategorie met een belang
groter dan 5%.

Aandelen

2018 2017
Beursgenoteerd Niet beursgenoteerd Beursgenoteerd Niet beursgenoteerd

Aandelen
€ € € €

Aandelen 943.960 - 1.076.053 -
Private equity 39.568 - 26.570 -
Vorderingen 3.400 - 840 -
Schulden -594 - - -

986.334 - 1.103.463 -
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Vastrentende waarden
De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018 31-12-2017

Vastrentende waarden
€ €

Staatsobligaties 813.222 773.659
Bedrijfsobligaties (credits) 269.364 271.418
Hypotheken 173.721 162.390
Covered fondsen 90.020 91.681
Obligatiebeleggingsfondsen 396.602 415.492
Vorderingen en schulden 12.528 13.066

1.755.457 1.727.706

Derivaten

31-12-2018 31-12-2017

Derivaten
€ €

Valutaderivaten -2.286 8.126
Rentederivaten -72.191 -118.568
Overig 65.928 105.745

-8.549 -4.697
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Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van finan-
ciële derivaten. Als hoofdregel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt 
voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De porte-
feuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effec-
ten van derivaten, dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen 
(limieten) te bevinden. Het pensioenfonds gebruikt derivaten voornamelijk om 
het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén van de belangrijkste risico’s 
bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico wordt beperkt door alleen 
transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen. 
Bovendien geldt dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:

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

Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij 
de verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen van rentebetalingen over 
een nominale hoofdsom. Door middel van swaps wordt de rentegevoeligheid 
van de portefeuille beïnvloed.
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Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de derivatenpositie op 31 december 2017:

2017 Contractomvang Saldo waarde Positieve waarde Negatieve waarde

Type contract
€ € € €

Valutaderivaten 516.536 8.126 8.396 270
Interest rate swaps 786.500 -118.569 258.424 376.993
Overige - 105.746 105.746 -

1.303.036 -4.697 372.566 377.263

Ultimo 2018 zijn zekerheden ontvangen voor een bedrag van € 11.688 (2017: € 8.323).

Overige beleggingen
De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Infrastructuur 69.371 37.439
Beleggingsfondsen 216.853 157.631
Liquide middelen 5.531 107

291.755 195.177

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de derivatenpositie op 31 december 2018:

2018 Contractomvang Saldo waarde Positieve waarde Negatieve waarde

Type contract
€ € € €

Valutaderivaten 556.555 -2.286 1.763 4.049
Interest rate swaps 641.500 -72.191 279.376 351.567
Overige 36.602 65.928 65.928 -

1.234.657 -8.549 347.067 355.616

Ultimo 2018 zijn zekerheden ontvangen voor een bedrag van € 11.688 (2017: € 8.323).
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Het niet marktgenoteerde deel van de overige beleggingen betreft beleg-
gingen in infrastructuur. Het fonds neemt alleen via tussenkomst van externe 
fondsbeheerders deel in infrastructurele beleggingen. Voor de waardering van 
deze beleggingen wordt uitgegaan van de waardebepaling welke is opgesteld 
ten behoeve van deze externe fondsbeheerders. De waardering vindt plaats 
op basis van reële waarde. De wijze waarop de reële waarde wordt bepaald is 
afhankelijk van de externe fondsbeheerder en van de aard van de belegging. De 
volgende variabelen spelen hierbij een rol: de aanschafwaarde voor wat betreft 
recente investeringen, toekomstige kasstromen, waarde van de activa, waarde-
ring van vergelijkbare objecten.

Ultimo boekjaar zijn er geen posities binnen de betreffende beleggingscatego-
rie met een belang groter dan 5%.

Schattingen
De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen reële waarde. Afgezien 
van de beleggingsvorderingen en -schulden zijn de beleggingen van het fonds 
gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum. Het is over het algemeen 
mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare band-
breedte van schattingen vast te stellen. De boekwaarde van alle activa en de 
financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Het deel van de waarde aan vastgoedbeleggingen dat is opgenomen op basis 
van genoteerde marktprijzen en onafhankelijke taxaties betreft zowel direct als 
indirect vastgoed. Zoals bij de grondslagen staat vermeld is de waarde geba-
seerd op de taxatiewaarde. De eerste waardering is verkrijgingsprijs inclusief 
transactiekosten. Deze taxaties worden verricht door verscheidene externe 
erkende taxateurs. Iedere externe taxateur hanteert, binnen de algemene 
richtlijnen zoals binnen de branche gelden, eigen uitgangspunten. De richtlij-
nen binnen de branche geven aan dat voor de waardebepaling in dit geval moet 
worden uitgegaan van de verkoopwaarde van een object met als doelstelling 
om met het object huurinkomsten te genereren. Als basis wordt hiervoor een 
contante waardeberekening gebruikt van de toekomstige kasstromen.

Van de belegde waarde in aandelen staat de waarde van private equity beleg-
gingen en aandelenfondsen opgenomen als vastgesteld op basis van verschil-
lende waarderingsmodellen. Private equity beleggingen worden gewaardeerd 
op reële waarde, zijnde de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt ontleend 
aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-of-fund-
managers, gecorrigeerd voor kasstromen in de periode tot balansdatum. Daar-
naast wordt bij de waardering rekening gehouden met eventuele negatieve 
gevolgen van materiële gebeurtenissen in het verslagjaar na ontvangst van deze 
rapportages. De managers bepalen de intrinsieke waarde op basis van lokale 
wet- en regelgeving.

Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van 
schatting wordt vastgesteld, betreft leningen op schuldbekentenis en hypothe-
ken. De berekeningsgrondslag staat vermeld in de algemene toelichting op de 
grondslagen.

Bij de schatting van de reële waarde van derivaten wordt uitgegaan van ver-
wachte toekomstige kasstromen.

Het niet marktgenoteerde deel van de overige beleggingen betreft beleg-
gingen in infrastructuur. Het fonds neemt alleen via tussenkomst van externe 
fondsbeheerders deel in infrastructurele beleggingen. Voor de waardering van 
deze beleggingen wordt uitgegaan van de waardebepaling welke is opgesteld 
ten behoeve van deze externe fondsbeheerders. De waardering vindt plaats 
op basis van reële waarde. De wijze waarop de reële waarde wordt bepaald is 
afhankelijk van de externe fondsbeheerder en van de aard van de belegging. De 
volgende variabelen spelen hierbij een rol: de aanschafwaarde voor wat betreft 
recente investeringen, toekomstige kasstromen, waarde van de activa, waarde-
ring van vergelijkbare objecten.
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Per 31 december 2018 Genoteerde
marktprijzen

Afgeleide 
marktnoteringen

Waarderings
modellen

Overig Totaal

€ € € € €

Vastgoedbeleggingen 12.534 - - 3 35.839 348.373
Aandelen 790.918 - - 195.416 986.334
Vastrentende waarden 1.172.605 - 173.721 409.131 1.755.457
Derivaten - - -74.477 65.928 -8.549
Overige beleggingen - - - 291.755 291.755

1.976.057 - 99.244 1.298.069 3.373.370

Per 31 december 2017 Genoteerde
marktprijzen

Afgeleide 
marktnoteringen

Waarderings
modellen

Overig Totaal

€ € € € €

Vastgoedbeleggingen - 103.754 - 298.022 401.776
Aandelen - - - 1.103.463 1.103.463
Vastrentende waarden 1.136.758 - 162.390 428.558 1.727.706
Derivaten - - -110.442 105.745 -4.697
Overige beleggingen - - - 261.591 261.591

1.136.758 103.754 51.948 2.197.379 3.489.839

Bij de bepaling van de waardering van de beleggingen zijn de volgende uit-
gangpunten gebruikt:

Genoteerde marktprijzen
Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld op een actieve 
markt. Hieronder vallen aandelen en obligaties.

Onafhankelijke taxaties
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen de reële waarde 
per balansdatum, gebaseerd op door onafhankelijke deskundigen verrichte 
taxaties.

Netto contante waardeberekeningen
De netto contante waarde methode (NCW) wordt gehanteerd voor de deri-
vaten en vastrentende waarden. De netto contante waardeberekening van de 
rentederivaten vindt plaats aan de hand van de OIS curve.

Andere methode
Voor fondsbeleggingen wordt de waardering bepaald op basis van de laatst 
ontvangen fondsrapportages. Voor € 1,3 miljard (2017: € 2,2 miljard) aan 
beleggingen betreft dit de intrinsieke waarde. Onder de andere methode zijn 
tevens de liquide middelen met betrekking tot beleggingsactiviteiten, beleg-
gingsdebiteuren en crediteuren verantwoord.
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2. Beleggingen vroegpensioen levensloop

Overige beleggingen
€

Stand per 1 januari 2017 63.683
Aankopen 4.180
Verkopen -5.312
Herwaardering 3.863
Stand per 31 december 2017 66.414
Verkopen -66.414
Herwaardering -
Stand per 31 december 2018 -

3. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Vordering op werkgevers 360 647
Vorderingen op deelnemers van het pensioenfonds 49 -
Nog te factureren premies - 20.501
Overige vorderingen 11 21

420 21.169

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door
hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor
gelijksoortige posten met gelijksoortige risico’s wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van
verliezen en risico’s op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt
gerekend tot de statische methode.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Jaarverslag 2018  |   jaarrekening



Pagina 91

Vordering op de werkgever(s)

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Vorderingen op werkgever(s) 857 1.235
Voorzieningen dubieuze debiteuren -497 -588

360 647

4. Overige activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Liquide middelen 4.677 4.466

In 2018 is een bedrag van € 51 gedoteerd aan de voorziening (2017: € 69 
vrijval). Er werd een bedrag van € 142 aan premies als oninbaar afgeschreven 
(2017: € 214).

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden 
op bankrekeningen die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. 
Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder 
de beleggingen opgenomen. Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
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PASSIVA

5. Stichtingskapitaal en reserves

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Beleidsreserve -647.241 -515.319
Beleggingsreserve 662.295 653.545
Reserve AOP regeling 41.420 40.887

56.474 179.113

Beleids-
reserve

Beleggings-
reserve

Reserve AOP
regeling Totaal

Stand per 1 januari 2017 -754.243 675.964 37.739 -40.540
Bestemming van saldo baten en lasten 238.924 -22.419 3.148 219.653
Stand per 1 januari 2018 -515.319 653.545 40.887 179.113
Bestemming van saldo baten en lasten -131.922 8.750 533 -122.639
Stand per 31 december 2018 -647.241 662.295 41.420 56.474

Dekkingsgraad, vermogenspositie en herstelplan
2018 2017

De dekkingsgraad is ultimo jaar als volgt: % %
Actuele dekkingsgraad 101,7 105,5
Beleidsdekkingsgraad 105,4 102,7

De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op 
balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen op de 
technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans.

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde 
van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Hierbij wordt steeds 

gebruik gemaakt van de meest actuele inschatting van de betreffende 
dekkingsgraden.

Bij het berekenen van de reële dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt ten 
behoeve van deze berekening de voorziening pensioenverplichtingen herre-
kend rekening houdend met de verwachte loon- en prijsinflatie.

Jaarverslag 2018  |   jaarrekening
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Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt 
het pensioenfonds gebruik van het standaard model. Het bestuur acht het 
gebruik van het standaardmodel passend voor de risico’s van het fonds. 

Op basis hiervan bedraagt het (minimaal) vereist vermogen op 31 december:

Herstelplan
Het fonds heeft het huidige herstelplan geactualiseerd en op 29 maart 
2019 ingediend bij DNB. Volgens dit plan is herstel naar het vereist eigen 
vermogen mogelijk in 5 jaar.

Statutaire regelingen omtrent de bestemming van het saldo van baten en 
lasten 
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen 
bepaling opgenomen in de statuten van het fonds. De bestemming is nader 
uitgewerkt in de ABTN.

2018 2017
€ €

Stichtingskapitaal en reserves 56.474 179.113
Minimaal vereist eigen vermogen 132.557 130.947
Vereist eigen vermogen 662.295 653.545
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6. Technische voorzieningen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 3.313.918 3.266.696

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds

2018 2017
€ €

Stand per begin boekjaar 3.266.696 3.247.422
Pensioenopbouw - 111.626
Korting van aanspraak en rechten - -22
Rentetoevoeging -8.340  -7.079
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -55.057 -51.260
Wijziging marktrente 169.030 -45.771
Wijziging actuariële uitgangspunten -4.588 9.531
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten  -7.125  -121
Aanpassing sterftekansen  -38.428  -
Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen  -8.270  -2.557
Inkoop uit hoofde van VPL-regeling  - 4.927

3.313.918 3.266.696

Rentetoevoeging
De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met 
-0,260% (2017: -0,217%). Dit is de éénjaarsrente uit de door DNB gepubli-
ceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2017.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel bere-
kend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit 
hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt 

ten behoeve van de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de 
verslagperiode. 

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) wor-
den vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioenver-
plichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft 
het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte 
uitvoeringskosten in de verslagperiode.
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Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzie-
ningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het ef-
fect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder 
het hoofd wijziging marktrente.

Ultimo boekjaar bedraagt de gemiddelde discontovoet 1,5% (2017: 1,6%).

Wijziging actuariële uitgangspunten
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en 
mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de 

pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe 
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veron-
derstellingen ten aanzien van sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met 
werkelijke waarnemingen, zowel voor de gehele bevolking als voor de popula-
tie van het fonds.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenver-
plichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. Het effect van deze 
wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuarië-
le uitgangspunten worden herzien.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

2018 2017
€ €

Toevoeging aan de technische voorzieningen 961 702
Onttrekking aan de technische voorzieningen -8.086 -823

-7.125 -121
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Aanpassing sterftekansen
De publicatie in 2018 van het Actuarieel Genootschap van nieuwe informa-
tie over de overlevingskansen van de Nederlandse bevolking gaf het bestuur 
aanleiding voor verdere actualisering van de door haar gebruikte schattingen 

Onder de categorie actieven en arbeidsongeschikten zitten per 31 december 
2018 arbeidsongeschikte deelnemers die een premievrije opbouw hebben bij 
PF Wonen en niet overgegaan zijn naar BPF Detailhandel.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

31-12-2018 31-12-2017
Resultaat op kanssystemen: € €

Sterfte -677 -3.060
Arbeidsongeschiktheid -5.012 -535
Mutaties 633 1.040
Overige mutaties -3.214 -2

-8.270 -2.557

De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorieën als volgt samengesteld:

2018 2017
€ aantallen € aantallen

Actieven en arbeidsongeschikten 113.670 917 1.246.476 31.135
Gepensioneerden 806.862 16.761 1.120.781 15.060
Gewezen deelnemers (slapers) 2.306.914 126.868 769.622 98.606
Overige 5.806 - 50.393 -
Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling 80.666 - 79.424 -
Voorziening voor pensioenverplichtingen 3.313.918 144.546 3.266.696 144.801

bij het berekenen van de technische voorzieningen. Toepassing van de nieu-
we prognosetafels en fondsspecifieke ervaringssterfte leidde in 2018 tot een 
daling van de technische voorzieningen met € 38.427.

De categorie ‘overige’ betreft een voorziening voor (gewezen) deelnemers die 
nu bij BPF Detailhandel zitten, maar in 2019 risico op arbeidsongeschiktheid 
lopen. Met BPF Detailhandel is overeengekomen dat BPF Wonen hier het 
risico over draagt.
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Korte beschrijving pensioenregeling
De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een middelloonregeling met 
een pensioenleeftijd van 67 jaar. Vanwege het feit dat PF Wonen een gesloten/
slapend fonds is geworden, worden geen nieuwe rechten meer opgebouwd.

Toeslagverlening
Het bestuur besluit jaarlijks of een toeslag wordt verleend, rekening 
houdend met de financiële positie van het pensioenfonds. Voor (gewezen) 

deelnemers en gepensioneerden probeert het pensioenfonds ieder jaar de 
opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Het betreft 
een voorwaardelijke toeslagverlening die afhankelijk van de financiële situatie 
van het pensioenfonds verleend wordt. De toeslagen worden gefinancierd uit 
overrendement. Het opgebouwde pensioen is over 2018 per 1 januari 2019 
niet verhoogd. In de afgelopen drie jaren zijn de pensioenaanspraken en de 
ingegane pensioenen niet verhoogd.

7. Derivaten

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Derivaten 355.616 377.263

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de beleggingen.

8. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.145 1.053
Schuld uit hoofde van VPL - 66.414
Overige schulden en overlopende passiva 6.930 2.198

8.075 69.665

De overige schulden bestaan voornamelijk uit de koopsom AO die nog verschuldigd is aan
pensioenfonds Detailhandel (€ 4.760) en overlopende posten 2018 (€ 2.024). De VPL schuld in
de balans per 31-12-2017 van € 66.414 is in 2018 overgedragen aan pensioenfonds
Detailhandel.
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6.4.4. Risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het 
beheersen van de risico’s. Deze beleidsinstrumenten betreffen:

   Beleggingsbeleid;
   Premiebeleid;
   Herverzekeringsbeleid;
   Toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige 
analyses ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen van de verplichtingen 
en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van 
ALM-studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioen-
verplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling 
daarvan in diverse economische scenario’s. 

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het be-
stuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleg-

gingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbin-
nen de uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht 
op het beheersen van de volgende belangrijkste (beleggings)risico’s. Bij de 
uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten. 

Solvabiliteitsrisico’s 
Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, 
ofwel het risico dat het pensioenfonds niet beschikt over voldoende vermogen 
ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten op 
basis van zowel algemeen geldende normen als specifieke normen welke door 
de toezichthouder worden opgelegd. 

Indien de solvabiliteit van het pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat 
het risico dat het pensioenfonds de premie voor de onderneming en deelne-
mers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een 
eventuele toeslagverlening op opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste 
geval kan het noodzakelijk zijn dat het pensioenfonds verworven pensioenaan-
spraken en pensioenrechten moet verminderen. 

De aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

2018 2017
% %

Dekkingsgraad per 1 januari 105,5 98,8
Premie - -0,6
Uitkering 0,1 -0,1
Toeslagverlening - -
Korting van aanspraken en rechten - -
Beleggingsrendementen (inclusief renteafdekking) 0,1 6,2
Wijziging rentetermijnstructuur voorziening pensioenverplichtingen -5,2 1,4
Aanpassing levensverwachting 1,2  -
Overige oorzaken en kruiseffecten - -0,2
Dekkingsgraad per 31 december 101,7 105,5
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Om het solvabiliteitsrisico te beheersen dient het pensioenfonds buffers in 
het vermogen aan te houden. De omvang van deze buffers (buffers plus de 
pensioenverplichtingen heten samen het vereist vermogen) wordt vastgesteld 
met de door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets (Stoets). Deze toets 
bevat een kwantificering van de bestuursvisie op de pensioenfondsspecifieke 
restrisico’s (na afdekking).

De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / 
Technische voorzieningen * 100%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de 
afgelopen 12 maanden.

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad bevindt het 
fonds zich in een situatie van tekort.

De solvabiliteit van het fonds is niet toereikend. Er is sprake van een tekort. 
Voor de berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt 
van het standaard model van DNB.

De berekening van het vereist eigen vermogen en het hieruit voortvloeiende surplus/tekort aan
het einde van het boekjaar is als volgt:

2018 2017
% %

S1 Renterisico 4,6 5,2
S2 Risico zakelijke waarden 13,9 13,3
S3 Valutarisico 3,7 3,4
S4 Grondstoffenrisico 2,1 2,1
S5 Kredietrisico 4,7 5,0
S6 Verzekeringstechnisch risico 3,4 3,4
S7 Liquiditeitsrisico -  -
S8 Concentratierisico - -
S9 Operationeel risico - -
S10 Actief risico - 1,7
Diversificatie-effect -12,4 -14,1
Totaal 20,0  20,0
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De berekening van het vereist eigen vermogen en het hieruit voortvloeiende surplus/tekort aan
het einde van het boekjaar is als volgt:

2018 2017
€ €

Vereist pensioenvermogen 3.976.213 3.920.241
Voorziening pensioenverplichting  3.313.918 3.266.696

Vereist eigen vermogen 662.295 653.545
Aanwezig pensioenvermogen (Totaal activa -/- schulden) 56.472 179.113
Tekort/Tekort  -605.823 -474.432

De buffers zijn berekend op basis van de standaardmethode waarbij voor 
de samenstelling van de beleggingen wordt uitgegaan van de strategische 
beleggingsmix in de evenwichtssituatie.

Beleggingsrisico
De belangrijkste beleggingsrisico’s betreffen het markt-, krediet- en 
liquiditeitsrisico. Het marktrisico is uit te splitsen in renterisico, valutarisico 
en prijs(koers)risico. Marktrisico wordt gelopen op de verschillende 
beleggingsmarkten waarin het pensioenfonds op basis van het
vastgestelde beleggingsbeleid actief is. De beheersing van het risico 

is geïntegreerd in het  beleggingsproces. Bij de uitvoering van het 
beleggingsbeleid kunnen zich voorts risico’s manifesteren uit hoofde van de 
geselecteerde managers en bewaarbedrijven (zogeheten manageren
custody risico), en de juridische bepalingen omtrent gebruikte instrumenten en 
de uitvoeringsovereenkomst (juridisch risico). Het marktrisico wordt beheerst 
doordat met de vermogensbeheerder specifieke mandaten zijn afgesproken, 
welke in overeenstemming zijn met de beleidskaders en richtlijnen zoals deze 
zijn vastgesteld door het bestuur. Het bestuur monitort de mate van naleving 
van deze mandaten. De marktposities worden periodiek gerapporteerd.



Renterisico (S1)
Renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden 
en de waarde van de pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongun-
stige veranderingen in de marktrente.

Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de 
duration van de verplichtingen. Er is derhalve sprake van een zogenaamde “dura-
tion-mismatch”. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen 
minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen. Bij een rentedaling zal de 
waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplich-
tingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van de “duration-mismatch”. 
Dit wordt gerealiseerd door het kopen van meer langlopende obligaties in plaats 
van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), binnen de 
portefeuille kortlopende obligaties vervangen door langlopende obligaties of 

Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is de duration. De duration is de 
gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren.

door middel van renteswaps of swaptions. Bij een renteswap wordt een vaste 
lange rente geruild tegen een variabele korte rente. Het fonds ontvangt in dit 
geval een lange rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een langlopende
obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte rente (bijvoorbeeld Euribor). 
Hierdoor wordt de “duration-mismatch” verkleind, maar het fonds wordt wel 
afhankelijk van de ontwikkeling van de korte rente die het fonds aan de tegen-
partij betaalt. Met een swaption kan het fonds tijdelijk het risico van een verdere 
rentedaling afdekken. Hiervoor betaalt het fonds een premie. Bij het afsluiten 
van een swap of een swaption kunnen dus mismatchrisico’s worden afgedekt en 
worden nieuwe risico’s geïntroduceerd die gepaard gaan met dit soort instru-
menten (zoals liquiditeit, tegenpartij en juridisch risico).

Pagina 101

Jaarverslag 2018  |   jaarrekening

De duratie en het effect van de renteafdekking kan als volgt worden samengevat:

31-12-2018 31-12-2017
€ Duratie € Duratie

Vastrentende waarden (vóór derivaten) 1.755.457 5,2 1.727.706 5,6
Duration van de totale portefeuille (na derivaten) 3.304.236 12,1 3.386.931 11,5
Technische voorzieningen 3.313.918 22,7 3.266.696 23,6

De duratie en het effect van de renteafdekking kan als volgt worden samengevat:

31-12-2018 31-12-2017
€ % € %

Resterende looptijd < 1 jaar 210.191 12,0 192.669 11,2
Resterende looptijd > 1 jaar en < 5 jaar 527.675 30,0 516.399 29,8
Resterende looptijd > 5 jaar 1.017.591 58,0 1.018.638 59,0

1.755.457  100,0 1.727.706 100,0
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De valutapositie per 31 december 2018 vóór en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

2018
Totaal

Voor afdekking
Valutaderivaten

Afdekking
Netto positie
Na afdekking

€ € €

EUR 2.221.923 559.596 2.781.519
GBP 51.896 -38.426  13.470
JPY 69.992 -54.428 15.564
USD 633.513 -469.028 164.485
Overige 398.332  - 398.332

3.375.656 -2.286 3.373.370

Risico zakelijke waarden (S2)
Het risico zakelijke waarden of prijsrisico is het risico van waardeveranderingen 
door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren 
gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generie-
ke factoren. Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde 
waarbij waardeveranderingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten 
worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar 
in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie.

Valutarisico (S3)
Het totaalbedrag van de gehele beleggingsportefeuille dat buiten de euro wordt 
belegd bedraagt ultimo 2018 circa € 1.153.732 (2017: € 1.116.789). Van dit 
bedrag is 49% (2017: 46%) afgedekt naar de euro.

Het strategische beleid van het pensioenfonds is om:
   De vreemde valuta exposure van de beleggingscategorieën Global high yield 
(HC) en Obligaties Opkomende Markten wordt binnen het fonds voor 100% 
afgedekt naar Euro’s;

   De valuta exposure naar de Amerikaanse Dollar, de Britse Pond, de Japanse 
Yen en de Zwitserse Frank van de overige beleggingen buiten vastrentende 
waarden in de portefeuille wordt passief voor 75% afgedekt op totaal porte-
feuilleniveau. Hierbij wordt een bandbreedte gehanteerd van ongeveer 5%;

   De posities worden door de vermogensbeheerder iedere maand opnieuw be-
paald. Dit gebeurt een aantal werkdagen voor maandeinde zodat op de eerste 
werkdag van de nieuwe maand afdekking kan plaatsvinden.
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De valutapositie per 31 december 2017 vóór en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

2017
Totaal

Voor afdekking
Valutaderivaten

Afdekking
Netto positie
Na afdekking

€ € €

EUR 2.364.925 517.554 2.882.479
GBP 45.898 -40.735 5.163
JPY 73.606 -57.771 15.835
USD 598.344 -392.564 205.780
AUD 19.304 - 19.304
CHF 26.874 -18.358 8.516
DKK 6.418 - 6.418
HKD 53.014 - 53.014
NOK 4.648 - 4.648
NZD 617  - 617
SEK 14.047  - 14.047
SGD 6.606 - 6.606
CAD 38.648 - 38.648
Overige 228.765 - 228.765

3.481.714 8.126 3.489.840

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van markt-
prijzen. Het wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele 
belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren.

Het prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie die onder meer is vast-
gelegd in de strategische beleggingsmix van het pensioenfonds. In aanvulling 
hierop maakt het pensioenfonds voor afdekking van het prijsrisico gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures.

Naast de strategische mix heeft het pensioenfonds in het mandaat aan de ver-
mogensbeheerders richtlijnen gesteld aan het maximaal percentage dat namens 
het pensioenfonds in een sector, land of tegenpartij mag worden belegd. Nale-
ving van deze richtlijnen vindt plaats door de beleggingscommissie op basis van 
onafhankelijke rapportages van de custodian.



Pagina 104

Jaarverslag 2018  |   jaarrekening

De segmentatie van de aandelen beleggingsportefeuille naar regio is als volgt:

2018 2017
€ % € %

Europa 185.849 18,9 225.087 20,3
Noord-Amerika 512.154 51,9 552.803 50,1
Zuidoost Azië 107.940 10,9 123.801 11,2
Wereldwijd 33.481 3,4 22.711 2,1
Emerging Markets 144.104 14,6 178.221 16,2
Overig 2.806  0,3 840  0,1
TOTAAL 986.334  100,0  1.103.463 100,0

De segmentatie van de aandelen beleggingsportefeuille naar sectoren is als volgt:

2018 2017
€ % € %

Industrie 198.734 20,2 224.775 20,4
Handel  180.009  18,3 217.128  19,7
Financiële instellingen 205.783 20,9  224.750  20,4
Overige dienstverlening 343.114 34,8 328.940 29,8
Diversen 58.694 5,8 107.870 9,7
TOTAAL 986.334 100,0  1.103.463 100,0

Een nadere detaillering van de segmentatie van de vastgoedbeleggingen naar aard van het vastgoed is als volgt:

2018 2017
€ % € %

Woningen - - 103.754 25,8
Participaties in vastgoedmaatschappijen 348.055 99,9 295.957 73,7
Overige 318 0,1 2.065 0,5
TOTAAL 348.373 100,0 401.776 100,0
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De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar regio’s kan als volgt worden samengevat:

2018 2017
€ % € %

Nederland en andere EU-landen 337.242 96,8 399.711 99,5
Noord-Amerika 8.630 2,5 - -
Zuidoost Azië 2.183 0,6 - -
Overige 318  0,1 2.065 0,5
TOTAAL 348.373 100,0 401.776 100,0

Grondstoffenrisico (S4)
Pensioenfondsen die beleggen in grondstoffen (commodities) lopen het 
risico dat de waarde van deze beleggingen daalt. In het standaardmodel is een 
berekening van de gevoeligheid van het eigen vermogen voor grondstoffen 
voorgeschreven. Het grondstoffenrisico wordt berekend aan de hand van een 
scenario waarbij wordt uitgegaan van een waardedaling van de beleggingen in 
grondstoffen van 30%. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende 
soorten grondstoffen.

Kredietrisico (S5)
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als 
gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het 
pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden 
gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s 
worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-deriva-
tenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het 
settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico dat partijen waarmee het 
pensioenfonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenpresta-
tie te verrichten waardoor het pensioenfonds financiële verliezen lijdt. 

Beheersing van dit risico door het pensioenfonds vindt plaats door het stellen 
van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtne-
ming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het pensioenfonds; het 
vragen van extra zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij hypothecaire 
geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrek-
kingsnormen bij hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlemen-
trisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een voldoende 
betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe 
markten wordt belegd, wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op 
dit gebied. Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, met name 
OTC-derivaten, wordt door het pensioenfonds enkel gewerkt met tegenpartij-
en waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het 
pensioenfonds adequaat worden afgedekt door onderpand.
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De samenstelling van de vastrentende waarden naar regio’s kan als volgt worden samengevat: 

2018 2017
€ % € %

Mature markets 1.516.972 86,4 1.485.616 86,0
Emerging markets 225.957 12,9 229.024 13,3
Overige 12.528  0,7 13.066  0,7
TOTAAL 1.755.457 100,0 1.727.706  100,0

De samenstelling van de vastrentende waarden naar regio’s kan als volgt worden samengevat: 

2018 2017
€ % € %

Handel 147.435 8,4 159.469 9,2
Financiële dienstverlening 387.968 22,1 391.196 22,6
Nederlandse overheidsinstellingen  118.981  6,8  112.065  6,5
Buitenlandse overheidsinstellingen 939.328 53,5 889.693 51,5
Overige dienstverlening 161.745 9,2 175.283 10,2
TOTAAL  1.755.457 100,0 1.727.706 100,0

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht worden gegeven:

2018 2017
€ % € %

AAA 519.136 29,6 496.585 28,7
AA 492.624 28,1 482.549 27,9
A 149.480 8,5 156.276 9,1
BBB 304.640 17,4  300.483 17,4
BB 111.907  6,4 93.623 5,4
B 74.077 4,2 80.078 4,6
Lager dan B 28.664 1,6 33.275 1,9
Geen rating 74.929 4,2 84.837 5,0
TOTAAL 1.755.457 100,0 1.727.706 100,0
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Verzekeringstechnische risico’s (actuariële risico’s, S6)
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat voortvloeit uit mogelijke af-
wijkingen van actuariële inschattingen die worden gebruikt voor de vaststelling 
van de technische voorzieningen en de hoogte van de premie. De belangrijkste 
actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden (kortleven), arbeids-
ongeschiktheid en het toeslagrisico.

Langlevenrisico
Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langle-
venrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld ver-
ondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen. 
Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor 
de uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van prognosetafels 
met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico nagenoeg 
geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

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

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds voor-
zieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen 
van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘schadereserve’). Voor dit risico 
wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de 
risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actu-
ariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

Toeslagrisico
Het toeslagrisico omvat het risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen 
op pensioen toe
te kennen in relatie tot de algemene prijsontwikkeling niet kan worden ge-

realiseerd. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de rente, beleggingsrendementen, looninflatie en demogra-
fie (beleggings- en actuariële resultaten) echter, afhankelijk van de hoogte van 
de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat 
de toeslagverlening voorwaardelijk is.

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

Concentratierisico (S8)
Concentraties kunnen ertoe leiden dat het pensioenfonds bij grote verande-
ringen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico) of de financiële positie 
van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan 
ondervindt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie in de 
beleggingsportefeuille in producten, regio’s of landen, economische sectoren 
of tegenpartijen. Naast concentraties in de beleggingsportefeuille kan ook 
sprake zijn van concentraties in de verplichtingen en de uitvoering.
Om concentratierisico’s in de beleggingsportefeuille te beheersen maakt het 
bestuur gebruik van diversificatie en limieten voor beleggen in landen, regio’s, 
landen, sectoren en tegenpartijen. Deze uitgangspunten zijn door het pen-
sioenfonds vastgesteld op basis van de ALM-studie. De uitgangspunten zijn 
vastgelegd in de contractuele afspraken met de vermogensbeheerders en het 
bestuur monitort op kwartaalbasis de naleving hiervan.
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De spreiding in de beleggingsportefeuille is weergegeven in de tabel die is 
opgenomen bij de toelichting op het kredietrisico. Grote posten kunnen een 
post van concentratierisico zijn. Om te bepalen welke posten dit betreft worden 

Ultimo 2018 zijn de volgende posten met meer dan 2% van het balanstotaal aanwezig:

31-12-2018 31-12-2017
Vastrentende waarden € % € %
Duitse staatsobligaties 282.110 7,6  261.939 6,7
Franse staatsobligaties 161.976 4,3  163.691 4,2
Italiaanse staatsobligaties - - 67.537  1,7
Nederlandse staatsobligaties 112.386  3,0 101.724 2,7
TOTAAL 556.472 14,9 594.891 15,3

per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur opgeteld. Als 
grote post wordt aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal 
uitmaakt. 

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate 
spreiding van activa en passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optre-
den bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren 
of tegenpartijen. Een portefeuille van beleggingen die sterk sectorgebonden is, 
kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in 
dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentra-
tierisico. 

Bij de bepaling van het vereist vermogen past het pensioenfonds het standaard-
model van de DNB toe. In dat model wordt het concentratierisico vooralsnog 
op nihil gesteld. 

Operationeel risico (S9) 
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, 
fouten in de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, 
fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het fonds beheerst door 
het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering 
betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie, procedures, processen en 

controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitsei-
sen worden periodiek getoetst door het bestuur. 

De beleggingsportefeuille is volledig ondergebracht bij Achmea Investment 
Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. Met deze partijen 
zijn overeenkomsten en service level agreements gesloten. 

De pensioenuitvoering is uitbesteed aan TKP Pensioen BV. Met TKP Pensioen BV 
is een uitvoeringsovereenkomst en een service level agreement (SLA) gesloten. 

Het bestuur beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering van de vermo-
gensbeheerders en de pensioenuitvoerder door middel van performancerap-
portages, SLA-rapportages en onafhankelijk getoetste interne beheersingsrap-
portages (ISAE 3402- rapportages). 

Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele 
risico’s worden door het fonds hiervoor geen buffers aangehouden in de solva-
biliteitstoets. 
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Actief risico (S10) 
Een actief beleggingsrisico ontstaat wanneer met het beleggingsbeleid binnen 
de beleggingscategorieën afgeweken wordt van het beleid volgens de bench-
mark. Een maatstaf van de mate waarin actief wordt belegd is de zogenaamde 
‘tracking error’. De tracking error geeft aan hoe groot de afwijkingen van het 
rendement kunnen zijn ten opzichte van het benchmarkrendement. Hoe hoger 
de tracking error, hoe hoger het actief risico. 

Bij het pensioenfonds bedraagt de tracking error per eind december 3,0% 
(2017: 3,0%) op pensioenfondsniveau. Het actief risico is in de berekening 
van het vereist eigen vermogen opgenomen als S10. S10 heeft een omvang 
van twee maal de tracking error van de portefeuille (97,5% zekerheid). Er is 
verondersteld dat het actief risico niet samenhangt met de andere risicofacto-
ren. 

Systeemrisico 
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de inter-
nationale markten) niet langer naar behoren functioneert, waardoor beleggin-
gen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet 
tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit 
risico voor het pensioenfonds niet beheersbaar. Het systeemrisico maakt geen 
onderdeel uit van de door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets.

6.4.5. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ontvangen zekerheden en garanties
Het fonds heeft geen ontvangen zekerheden en garanties voor zover niet reeds 
in de jaarrekening toegelicht.

Langlopende contractuele verplichtingen
Het fonds heeft per 1 januari 2018 een uitbestedingsovereenkomst afgesloten 
met TKP Pensioen BV. De administratiekosten bedragen jaarlijks € 1,8 miljoen. 
De overeenkomst loopt tot 1 januari 2020 waarna deze jaarlijks opzegbaar is.
Per december 2018 is het contract met Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
B.V. opgezegd. De bestaande uitbestedingsovereenkomst voor Achmea 
Investment Management is per 1 januari 2016 voor drie jaar verlengd met een 
opzegtermijn van één jaar. De vergoeding voor 2018 bedraagt € 4,8 miljoen.

Investeringsverplichtingen
Vooruitlopend op verwachte inkomende kasstromen bestaan er per 
balansdatum de volgende investerings-en stortingsverplichtingen 
(zogenaamde voorbeleggingen):

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Private equity 23.008 35.714
Vastgoed 25.667 60.827

48.675 96.541

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

Verstrekte zekerheden en garanties
Het fonds heeft geen verstrekte zekerheden en garanties voor zover niet reeds 
in de jaarrekening toegelicht.
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6.4.6. Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen het fonds en de sponsor, de aangesloten 
ondernemingen en hun bestuurders. Bij het fonds is er geen sprake van ver-
bonden partijen.

Transacties met (voormalige) bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de
pensioenuitvoeringskosten. Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er spra-
ke van vorderingen op, (voormalige) bestuurders. Twee bestuursleden nemen 
onder normale condities deel aan de pensioenregeling van het pensioenfonds, 
de andere bestuurders nemen geen deel aan de pensioenregeling van het pen-
sioenfonds.

6.4.7. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest die een wezenlijk 
ander beeld geven van de financiële positie over 2018.

6.4.8.  Toelichting op de staat van baten en lasten 
over 2018

De premiebijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017
€ €

Pensioenpremie 59 98.592
Inkoopsom toekenning VPL aanspraken - 5.141

59 103.733

Vanaf 1 januari 2018 is het pensioenfonds zogenaamd ‘slapend’ en wordt geen 
premie in rekening gebracht. De in 2018 verantwoorde premie heeft betrek-
king op correcties voorgaande jaren gebaseerd op definitieve opgaves van 
loonsommen van aangesloten werkgevers. Voor de pensioenregeling van het 
fonds gold tot en met 2017: de totale bijdrage van werkgevers en werknemers 
bedroeg 23,1% van de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag 2017 
is nog aanvullend 1,5% extra premie geheven.

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van 
de Pensioenwet waren in 2017 als volgt:

2018 2017
€ €

Kostendekkende premie - 143.881
Feitelijke premie - 98.592
Gedempte premie  - 78.367
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9. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds

2018 Directe 
beleggingsopbrengst

Indirecte
beleggingsopbrengst

Kosten
vermogensbeheer

Totaal

€ € € €

Vastgoedbeleggingen 3.903 41.610 -475 45.038
Aandelen 7.844 -52.200 -1.397 -45.753
Vastrentende waarden 23.753 -22.045 -544 1.164
Derivaten 9.334 -17.019 -156 -7.841
Overige beleggingen  -95  6.627 -372 6.160
Overige kosten van vermogensbeheer -4.401 -4.401

44.739 -43.027 -7.345 -5.633

2017 Directe 
beleggingsopbrengst

Indirecte
beleggingsopbrengst

Kosten
vermogensbeheer

Totaal

€ € € €

Vastgoedbeleggingen  15.804 44.744 -5.796 54.752
Aandelen 827 106.870 -2.316 105.381
Vastrentende waarden 26.829 -282 -2.647 23.900
Derivaten  6.821 5.575  -789  11.607
Overige beleggingen -26 4.117  -332 3.759
Overige kosten van vermogensbeheer  -  -

50.255 161.024 -11.880 199.399

Af: Rendementstoerekening VPL -3.863
195.536
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10. Overige baten

2018 2017
€ €

Mutatie voorziening premiedebiteuren - 69
Interest overig 17 -
Overige baten 42 44

59 113

11. Pensioenuitkeringen

2018 2017
€ €

Ouderdomspensioen 43.077 39.491
Partnerpensioen  6.790 7.425
Wezenpensioen 200 213
Arbeidsongeschiktheidspensioen 976 777
Afkoop pensioenen en premierestitutie 2.882 4.983

53.925 52.889

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 474,11 
(2017: € 467,89) per jaar overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

12. Pensioenuitvoeringskosten

2018 2017
€ €

Bestuurskosten 525 478
Kosten verantwoordingsorgaan en visitatiecom-
missie 

82 67

Administratiekostenvergoeding 2.591 5.896
Accountantskosten 76 60
Advieskosten 904 780
Contributies en bijdragen 372 299
Dwangsommen en boetes  - -
Kosten toegerekend aan de VPL-regeling - -171
Incassokosten 28 -38
Eindafrekeningen latende pensioenbeheerder -734 -
Overige kosten 180 -

4.024  7.371

In 2017 is eenmalig € 1.600 transitievergoeding als onderdeel van de
administratiekostenvergoeding verantwoord. De overige advieskosten bestaan 
onder andere uit kosten bestuursbureau € 541, externe actuaris advieskosten 
€ 219, extern actuaris certificeringskosten € 33. De overige kosten bestaan uit 
communicatiekosten € 158 en kosten betalingsverkeer € 22.

Bezoldiging bestuurders
De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen 
voor de werkzaamheden verband houdende met de bestuurs- en 
commissievergaderingen. De vergoedingen bestaan uit vacatiegelden 2018: 
€ 423 (2017: € 410) en vergoeding van reis- en verblijfkosten 2018:
€ 2 (2017: € 3).

Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend.
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Accountantshonoraria

De honoraria van de onafhankelijke externe accountant(s) zijn als volgt:

2018 2017
€ €

Controle van de jaarrekening 52 51
Andere controleopdrachten 24 5
Andere niet-controlediensten - 4

76 60

Aantal personeelsleden
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst.

13. Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het
pensioenfonds

2018 2017
€ €

Pensioenopbouw - 111.626
Korting van aanspraak en rechten - -22
Rentetoevoeging -8.340 -7.079
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en 
pensioenuitvoeringskosten 

-55.057 -51.260

Wijziging marktrente 169.030 -45.771
Wijziging actuariële uitgangspunten -4.588 9.531
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -7.125  -121
Aanpassing sterftekansen  -38.428  -
Overige mutaties voorziening  
pensioenverplichtingen

 -8.270 -2.557

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling - 4.927
47.222 19.274

14. Saldo overdracht van rechten

2018 2017
€ €

Inkomende waardeoverdrachten -1.064 -727
Uitgaande waardeoverdrachten  8.189 872

7.125  145

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioen-
verzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de 
contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die 
tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden 
aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.

15. Overige lasten

2018 2017
€ €

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 51 -
Interest 31 50
Overig 4.764 -

4.846 50

De post overige bestaat grotendeels uit koopsommen arbeidsongeschikten die 
gaat worden betaald aan BPF Detailhandel (€ 4,8 miljoen). Dit zijn werkne-
mers die in de loop van 2018 arbeidsongeschikt zijn geraakt.
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Utrecht, 14 juni 2019

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

A.H.M. Wouters Mw. K. Merkus P.J. Verhoog
Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid

C. Lonsain H.B.M. Grutters J.P.O.M. van Herpen
Bestuurslid Bestuurslid Secretaris

G.J. Steenvoorden Mw. E.E.H. Ch. van den Bosch G.L. Sirks
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Goedgekeurd door de raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Wonen

E.G.M. Cramer Mw. M. Sanderse R.P. Waals
Voorzitter Lid raad van toezicht Lid raad van toezicht
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7.1 Statutaire regelingen omtrent de bestemming van het saldo van
baten en lasten
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen 
bepaling opgenomen in de statuten van het fonds. De bestemming is nader 
uitgewerkt in de ABTN.

7.2 Actuariële verklaring

Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Wonen te Utrecht is aan Towers Watson Nether-
lands B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring 
als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2018.

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds 
Wonen, zoals vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen 
andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders dan de werkzaamhe-
den uit hoofde van de actuariële functie.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot 
stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensi-
oenfonds.
Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van 
de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten 
grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft 
afstemming plaatsgevonden over de werkzaamheden en de verwachtingen bij 
de controle van het boekjaar.

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van 
de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op 
€ 12.225.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde 
afwijkingen boven € 815.000 te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd 
en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de 
jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens. De accountant van het pen-
sioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de 
betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en 
de overige uitgangspunten die voor mijn beoordeling van belang zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoorde-
lijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is 
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De door het 
pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die 
gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb
aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer 
onderzocht of:

   De technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het 
vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld;

   De kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
   Het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pen-
sioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op de tot en met balansdatum aange-
gane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het 
financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

7 Overige gegevens
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van ze-
kerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel 
belang bevatten. De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan 
zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap 
geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke 
grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekenings-
regels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het 
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is 
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzon-
dering van artikel 131 en 132 ((minimaal) vereist eigen vermogen).

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds van 105,4% op balansdatum 
is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen, maar hoger dan 
de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Wonen 
is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op 
dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening 
slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist 
eigen vermogen.

Purmerend, 14 juni 2019

mevrouw A. Plekker AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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7.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Verklaring over de jaarrekening 2018

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Pensioenfonds Wonen 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de stichting op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wet-
boek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting 
Pensioenfonds Wonen te Utrecht (‘de stichting’) gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
   de balans per 31 december 2018;
   de staat van baten en lasten over 2018; en
   de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslagge-

ving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van 
de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-
schikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Wonen zoals vereist in de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onaf-
hankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:

   het bestuursverslag;
   de overige gegevens;
   de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie:

   met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
   alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis 
en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, over-
wogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 
2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het verslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW.



Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de ac-
countantscontrole

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
   het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

   een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting 
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
het genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opma-
ken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voorne-
men heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeur-
tenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke 
mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamen-

lijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opge-
nomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 14 juni 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. L.H.J. Oosterloo RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stich-
ting Pensioenfonds Wonen

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze 
bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening na-
der uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van
de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en 
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeen-
stemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van 
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

   het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie 
op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van sa-
menspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing.

   het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting.

   het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fi-
nanciële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

   het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronder-
stelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continu-
iteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat ereen onzekerheid van materi-
eel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring 
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar conti-
nuïteit niet langer kan handhaven.

   het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

   Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijd-
te en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekort-
komingen in de interne beheersing.
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Bijlage 1 - Meerjarenoverzicht

Bedragen x € 1.000 2018 2017 2016 2015 2014
Pensioenuitvoering
Feitelijke premie - 98.592 79.716 75.829 68.359
Kostendekkende premie - 143.881 110.654 86.472 68.719
Uitkeringen 53.925 52.889 49.508 46.243 46.657
Pensioenuitvoeringskosten 4.024 7.3714 5.780 5.584 4.909

Vermogenssituatie en solvabiliteit
Pensioenvermogen 3.370.392 3.445.809 3.206.882 2.819.462 2.880.441
Pensioenverplichtingen 3.313.918 3.266.696 3.247.422 2.864.024 2.587.657
Gemiddelde interest van verplichtingen 1,5% 1,6% 1,5% 1,8% 2,1%
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 101,7% 105,5% 98,8% 98,4% 111,3%
Beleidsdekkingsgraad 105,4% 102,7% 94,3% 103,3% 103,3%
Vereiste dekkingsgraad (in %) 120,0%  120,0% 120,8%  120,9%  111,3%

4 Inclusief transitiekosten (€ 1.609.000).
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Deelnemers
Gewezen

deelnemers

Arbeids-
ongeschikte
deelnemers Gepensioneerden

Gepensioneerden 
zonder uitkering Totaal

Stand per 1 januari 2018 30.290 98.606 845 14.593 467 144.801
Van gewezen dln naar dln 0 0 0 0 0 0
Van dln naar gewezen dln -30.290 30.143 147 0 0 0
Arbeidsongeschiktheid 0 -1 1 0 0 0
Revalidering 0 12 -12  0  0 0
Pensionering 0 -1.063 -53 1.054  62 0
Toetreding 0 0 0 0 0 0
Overlijden 0 -205 -9 -478 0 -692
Waardeoverdracht 0 -577 0 0 0 -577
Afkoop emigratie /klein pensioen 0 -1.418  0 0 0 -1.418
Beëindiging tijdelijke uitkering 0 0  0 0  0  0
Overige oorzaken  0  1.371 -2 978 85 2.432
Stand per 31 december 2018 0 126.868  917 16.147 614 144.546
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Bijlage 2 - Mutatie overzicht deelnemers
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Bijlage 3 – Definities
Aanvangshaalbaarheidstoets 
Is een middel om te toetsen of het premiebeleid over de gehele 
horizon realistisch is en de herstelkracht toereikend is. 

AAOP 
Aanvullend Arbeids Ongeschiktheids Pensioen. 

ABTN (Actuariële en bedrijfstechnische nota) 
Pensioenfondsen dienen te werken volgens een ABTN. Hierin 
zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondsla-
gen waarop deze berust, gemotiveerd omschreven. 

Actuele dekkingsgraad
Betreft de maandelijks vast te stellen dekkingsgraad op basis 
van de ultimo van de maand aanwezige reserves en verplich-
tingen van het fonds op basis van de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur (RTS). De actuele dekkingsgraad wordt 
ultimo het jaar gecontroleerd door de externe accountant en 
actuaris van het fonds. 

Allocatie 
De verdeling van het vermogen over de beleggingscategorieën 
zoals aandelen en vastrentende waarden. Eventueel wordt hier 
ook onroerend goed, liquide middelen en andere beleggings-
categorieën onder verstaan. De allocatie kan het resultaat zijn 
van de ontwikkeling van de portefeuille of eventueel van het 
doorvoeren van tactisch asset allocatie over de beleggingscate-
gorieën. 

ALM (Asset Liability Management) 
Een methode om modelmatig de samenstelling van de strategi-
sche beleggingsportefeuille te bepalen, rekening houdend met 
de pensioenverplichtingen. 

AOP 
Arbeids Ongeschiktheids Pensioen. 

Benchmark 
Vergelijkingsmaatstaf. Representatieve herbeleggingsindex 
waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden 
afgezet. 

Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde 
te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maandeinden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om 
de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde 
beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. 
Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang 
om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

Corporate Governance 
Goed ondernemerschap; onder andere integer en transparant 
handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop. Ook 
het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde beleid 
en het toezicht hierop valt eronder. 

Custodian 
De custodian is de financiële partij die de effecten bewaart. 

Dekkingsgraad 
De waarde van het pensioenvermogen uitgedrukt als percenta-
ge van de waarde van de pensioenverplichtingen. De dek-
kingsgraad wordt als graadmeter beschouwd voor de mate van 
zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk 
kunnen worden uitbetaald. 

Dekkingstekort 
Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal 
vereiste dekkingsgraad. 

Deposito 
Tegoed bij een bankinstelling, waarover eerst na verloop van 
een overeengekomen tijdsduur (maximaal 2 jaar) kan worden 
beschikt. 

Derivaat 
Financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van een 
andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel, obligatie of 
grondstof. Bijvoorbeeld: futures, swaps. 

Duration 
Gewogen gemiddelde looptijd van een lening. Maatstaf om de 
prijsgevoeligheid van de lening te bepalen voor renteverande-
ringen. 

Factorpremies 
Met factorpremies of factorbeleggen wordt er ingespeeld op 
bepaalde factoren, zoals momentum, lage volatiliteit, waarde, 
kwaliteit en omvang. 

Franchise 
Vrijgesteld bedrag. Over dit deel van het pensioengevend loon 
worden geen aanspraken opgebouwd. 

FTK (Financieel Toetsingskader) 
Stelsel van te hanteren waarderingsmethoden. 

Herstelplan 
Plan van aanpak gericht op het herstel van het dekkingstekort of 
het reservetekort. 

High Yield 
Hoogrenderende obligaties, uitgegeven door ondernemingen 
met een lage kredietwaardigheid. 

IBNR-voorziening 
De IBNR voorziening is een reservering (Incurred but not Re-
ported) en is een voorziening voor schaden die zich wel hebben 
voorgedaan, maar die nog niet gemeld zijn of bekend zijn bij de 
verzekeraar, in verband met de 1e twee ziektejaren, waarin nog 
geen recht op AO bestaat. 

Indexatiedekkingsgraad 
De indexatiedekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad welke 
vereist is voor voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van 
de minimale verwachtingswaarde voor de groeivoet van het 
prijsindexcijfer.  

Kanssystemen 
Bij het berekenen van de voorziening pensioenverplichtingen 
worden veronderstellingen gehanteerd ten aanzien van onder 
meer de levensverwachtingen van de deelnemers en nabe-
staanden. Daarnaast worden veronderstellingen gehanteerd ten 
aanzien van bijvoorbeeld de duur van de premievrije voortzet-
ting in het geval een deelnemer arbeidsongeschikt wordt. Alle 
veronderstellingen tezamen worden kanssystemen genoemd. 
Jaarlijks wordt in het resultaat op kanssystemen aangegeven 
in hoeverre deze veronderstellingen overeenkomen met de 
waarnemingen in het boekjaar. 



Jaarverslag 2018  |  Bijlages

Pagina 125

Lookthrough 
Bij de rapportage over beleggingen in beleggingsfondsen 
wordt de zogenaamde ‘look-through’- regel toegepast voor 
de indeling naar categorie. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de 
waardering van vastgoedfondsen wordt gerubriceerd onder 
vastgoed. 

Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 
De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de be-
leidsdekkingsgraad van een pensioenfonds moet zijn, rekening 
houdend met het minimaal Vereist Eigen Vermogen. Dit ver-
mogen is de ondergrens van de extra buffers (het Vereist Eigen 
Vermogen). De wijze van berekening is wettelijk vastgelegd. 
Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds langer dan 
5 jaar onder dit minimum ligt, zijn ingrepen zoals het verlagen 
van de aanspraken noodzakelijk. 

Outperformance 
Er wordt een hoger resultaat behaald dan dat van de bench-
mark. 

Paritair 
Naar evenredigheid. 

Performancetoets 
Het gemiddelde van door een bedrijfstakpensioenfonds behaal-
de beleggingsresultaten, gemeten over een langere periode. De 
performancetoets wordt bepaald door de som van opeenvol-
gende jaarlijkse z-scores, gedeeld door de wortel van het aantal 
jaren. 

Premiedekkingsgraad 
Deze dekkingsgraad geeft aan of het eigen vermogen stijgt 
of daalt als gevolg van premiebetalingen. De premiedek-
kingsgraad is voor Pensioenfonds Wonen vanaf 2018 minder 
interessant omdat er geen premie instroom meer is. 

Raad van toezicht 
Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en is ten min-
ste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en 
evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Rekenrente 
Fictief rendementspercentage dat het belegde vermogen in de 
toekomst wordt geacht op te brengen. 

Rentetermijnstructuur (RTS) 
De rentetermijnstructuur, of yield curve, is een grafiek die het 
verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende 
belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente 
anderzijds. 

Reservetekort 
Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste 
dekkingsgraad. 

Solvabiliteit 
Het vermogen dat op langere termijn aanwezig moet zijn om de 
verplichtingen te kunnen nakomen. 

Sterftegrondslag 
Berekeningsmethode gebaseerd op een statisch overzicht van 
sterftekansen per leeftijd van een bepaalde groep personen. 

Swap 
Ruil van het rendement op een vastgestelde referentiewaarde 
tegen een variabele rente gedurende een vastgestelde looptijd. 

Technische voorziening (TV)
 De passiva van het pensioenfonds, gelijk aan de waarde van de 
pensioenverplichtingen.

 Ultimate Forward Rate (UFR) 
Het is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, 
waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel in 
bestaat. 

Uitruil 
De mogelijkheid voor de deelnemer om het opgebouwde 
partnerpensioen om te zetten in een hoger (of eerder ingaand) 
ouderdomspensioen of een deel van het ouderdomspensioen 
om te zetten in partnerpensioen. 

UPO 
Uniform Pensioen Overzicht. 

Vastrentende waarden 
Beleggingssoort waarover in beginsel een vaste rentevergoe-
ding en een vaste looptijd geldt, zoals obligaties, onderhandse 
leningen en hypotheken. 

Verantwoordingsorgaan (VO) 
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel 
te geven over het handelen van het bestuur, over het door het 
bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor 
de toekomst. 

Vereist eigen vermogen (VEV) 
Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij 
de evenwichtssituatie van het Pensioenfonds. In die situatie is 
het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk 
vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% ten aanzien van de als 
onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensi-
oenovereenkomsten wordt voorkomen dat het pensioenver-
mogen van het Pensioenfonds binnen één jaar minder is dan de 
technische voorzieningen.

Volwassenheidsniveau 
Hier worden de definities van volwassenheidsniveaus die DNB 
heeft beschreven voor het risicomanagement bedoeld. Deze 
zijn als volgt: 

• Niveau 1: niet bestaand of ad hoc. 
• Niveau 2: reproduceerbaar en informeel. 
• Niveau 3: gestructureerd en geformaliseerd. 
• Niveau 4: geïmplementeerd en periodiek geëvalueerd. 

Het onderscheid tussen de verschillende niveaus reflecteert de 
mate waarin het thema en de werkwijze verankerd zijn binnen 
de reguliere bestuurlijke cyclus. 

Waardeoverdracht 
Het naar een andere pensioenregeling overdragen van de 
waarde van een tot zeker moment opgebouwde pensioenaan-
spraak, in het geval de deelnemer verandert van werkgever of 
verzekeraar. 

Z-score 
Mate waarin het werkelijke rendement van een pensioenfonds 
afwijkt van het rendement van de door het bestuur. De z-score 
geldt alleen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, 
dus voor PF Wonen in 2018 niet meer.
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