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HOOFDSTUK 1
KERNCIJFERS

2015 2014 2013 2012 2011

Aantallen

Deelnemers 37.103 39.558 43.608 44.021 43.742

Gewezen deelnemers met premievrije rechten 44.317 41.798 38.501 38.577 37.623

Gepensioneerden met een ingegaan 

arbeidsongeschiktheidspensioen

2.044 2.098 2.102 2.117 2.197

Gepensioneerden met een ingegaan 

ouderdomspensioen

13.047 11.999 10.573 9.213 7.988

Gepensioneerden met een ingegaan 

nabestaandenpensioen

3.425 3.264 3.108 2.968 2.771

Totaal 99.936 98.717 97.892 96.896 94.321

Financiele gegevens (€ mln)

Vastrentende waarden           8.626           8.737           8.629           8.730           5.964 

Zakelijke waarden        11.823        11.386           9.237           7.272           6.340 

Derivaten           3.174           3.288           1.331           2.114           3.644 

Technische voorzieningen voor rekening fonds 

en algemene reserve

       22.192        21.683        18.085        17.561        15.533 

Bestemmingsreserve (indexatiedepot)              168              348              500 

Opbrengst beleggingen              184           3.172              152           1.714           1.976 

Pensioenuitkeringen              362              339              315              277              232 

Kostendekkende pensioenpremie              402              380              488              479              517 

Feitelijk betaalde premie              518              557           1.164              577              617 

Pensioenpremiepercentages

Rabobank Nederland, gelieerde instellingen en 

aangesloten banken

36,0 33,4 39,9 35,3 38,6

Eigen bijdrage werknemers 5,00 5,00 6,67 6,67 6,67

Vermogenssituatie en solvabiliteit (%)

Reële dekkingsgraad (wettelijk)             90,8 

Reële dekkingsgraad (break-even inflatie) 76,2 79,6 79,2 71,4 66,2

Dekkingsgraad per 31 december op basis van 

FTK

112,2 119,1 124,5 118,0 115,8

Beleidsdekkingsgraad 113,5

Indexatie

Indexatiepercentage totaal 1,10 1,10 0,87 1,59 1,98

Indexatiepercentage ten laste van 

bestemmingsreserve

0,90 0,89

Indexatiepercentage ten laste van het fonds 0,20 0,21 0,87 1,59 1,98
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HOOFDSTUK 2
ORGANISATIE VAN HET FONDS

Profiel van het Rabobank Pensioenfonds

Het Rabobank Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds, verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve

pensioenregeling van de Rabobank. De pensioenregeling is bestemd voor medewerkers van Rabobank en de gelieerde

instellingen: Rabo Vastgoedgroep, De Lage Landen en Obvion. Waar in dit verslag wordt gesproken over de Rabobank

pensioenregeling en over de werkgever, is dit ook van toepassing op de gelieerde instellingen.

Een hoogwaardige uitvoering van die regeling en communicatie daarover, dat is kort samengevat de missie van het

Rabobank Pensioenfonds. 

Het fonds is betrokken bij het vaststellen en eventueel wijzigen van de pensioenregeling en zorgt ervoor dat de

pensioenregeling doelmatig en tegen concurrerende kosten wordt uitgevoerd. Het fonds is verantwoordelijk voor een

solide beheer van de pensioengelden. Solide in die zin dat de nominale pensioenaanspraken zeker worden gesteld en

dat gestreefd wordt naar waardevastheid van de pensioenaanspraken. Daarbij wordt gezocht naar een goed evenwicht

tussen de verschillende belanghebbenden.

Gegevens Stichting Rabobank Pensioenfonds

Oprichtingsdatum 19 november 1964 
KvK-nummer  41178567 
Laatste statutenwijziging  12 februari 2016 
Statutaire vestigingsplaats  Utrecht 
Bezoekadres pensioenuitvoerder  Rijnzathe 12, De Meern 
Correspondentieadres Postbus 113, 3454 ZJ De Meern 

 

Uitgangspunten en doelstellingen, missie, visie en strategie

Uitvoering

� De pensioenregeling wordt op een doelmatige wijze en tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd. 

Doelstelling: het kostenniveau van de uitvoering dient in evenwicht te zijn met de doelmatigheid daarvan.

� De uitvoering op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer is uitbesteed; over de uitbestede werkzaamheden

voert het fonds een strakke regie. 

 Doelstelling: een hoge mate van tevredenheid van belanghebbenden over de uitvoering van de  regeling.

Beleggingsbeleid

� Bij het bepalen van de bij het pensioencontract behorende risicohouding, houdt het fonds het  

evenwicht tussen de belangen van jong en oud, actieven en inactieven in beeld.

Doelstelling: bij de vaststelling van het beleggings- en balansbeheerbeleid wordt rekening gehouden met de

risicopreferentie van de diverse belanghebbenden.

� De pensioengelden worden op een solide wijze beheerd (prudent person).

Doelstelling: het door de belanghebbenden gekozen risicoprofiel wordt op kostenefficiënte wijze via het beleggings- en

balansbeheerbeleid vertaald in de beleggings- en beschermingsportefeuille.

� Het fonds heeft duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan.

Doelstelling: een hoge score in de jaarlijkse meting door UNPRI.

Communicatie

� Het fonds communiceert tijdig en duidelijk naar zijn actieve en inactieve deelnemers, onder meer over de risico's van

de pensioenregeling.

Doelstelling: een hoge mate van tevredenheid van belanghebbenden over de communicatie.
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Bestuur

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds draagt de eindverantwoordelijkheid voor de pensioenuitvoering en voor

een solide vermogens- en balansbeheer. Tot de werkzaamheden van het bestuur behoren onder andere: 

� het bepalen van het beleid inzake de administratie van en de communicatie over de pensioenen; 

� de controle op een correcte en stipte uitvoering van de pensioenuitkeringen; 

� het bepalen van de indexatieambitie; 

� het afstemmen van de beleggingsstrategie op de pensioenverplichtingen van het fonds op de korte- en lange termijn

en 

� het bepalen van het risicobeleid.

Het bestuur van het fonds bestaat uit tien bestuursleden, te weten vijf vertegenwoordigers van de werkgevers en vijf

vertegenwoordigers van de werknemers. Vier leden van werkgeverszijde worden op voordracht van het bestuur benoemd

door de Algemene Ledenraad van de Rabobank. Het vijfde lid van werkgeverszijde wordt door de raad van bestuur van

Rabobank benoemd en fungeert tevens als voorzitter. De leden van werknemerszijde worden op voordracht van het

bestuur benoemd door het verantwoordingsorgaan. Voor deze van de Pensioenwet afwijkende benoemingsregel is in

2007 de instemming van de betrokken ondernemingsraden verkregen. Vanaf 2007 is een vertegenwoordiging van de

pensioengerechtigden opgenomen in de 'werknemersdelegatie' in het bestuur.

Het bestuur komt circa zes keer per jaar bijeen. Tevens nemen bestuursleden regelmatig deel aan projectgroepen voor

het behandelen van specifieke onderwerpen. In 2015 vonden er twee studiedagen plaats. 

Samenstelling per 1 januari 2016

mr. M.A.S. Ariaans MSc RBA (secretaris) 
drs. S.J. Baars (aspirant bestuurslid) 
E.G. Brendel MFP FFP 
prof. dr. ir. A. Bruggink (voorzitter) 
mw. drs. C.A.T. Damen-Evers MBA 
A.B.J.M. de Hoon AAG (plv. voorzitter) 
mw. drs. E.M. Klein Schiphorst (aspirant bestuurslid) 
ir. F. Mulder MSE (aspirant bestuurslid) 
drs. B. Roman RA 
J.A.W. Winterink RA RE  

Rooster van aftreden bestuursleden

30-06-2017 lid namens 
mr. M.A.S. Ariaans MSc RBA  deelnemers 
E.G. Brendel MFP FFP deelnemers herbenoembaar 
drs. B. Roman RA  werkgevers 
 
30-06-2018 lid namens 
mw. drs. C.A.T. Damen-Evers MBA werkgevers herbenoembaar 
 
30-06-2019 
A.B.J.M. de Hoon AAG pensioengerechtigden herbenoembaar 
J.A.W. Winterink RA RE werkgevers herbenoembaar 
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Bestuurscommissies 

Uit het bestuur is een drietal vaste commissies geformeerd. 

• Beleggingsadviescommissie (BAC) 
mr. M.A.S. Ariaans MSc RBA (voorzitter) 
drs. S.J. Baars (aspirant bestuurslid) 
ir. F.A. Mulder MSE (aspirant bestuurslid) 

• Auditcommissie (AC) 
drs. B. Roman RA (voorzitter) 
mw. drs. C.A.T. Damen-Evers MBA 
J.A.W. Winterink RA RE  

• Commissie Klachten en Bezwaarschriften 
mr. M.A.S. Ariaans MSc RBA 
 

De Beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur van het pensioenfonds over de besluitvorming rond het 
beleggingsbeleid in de ruimste zin van het woord en het beleid op het gebied van vermogens- en balansbeheer. 

De Auditcommissie adviseert het bestuur over de besluitvorming rond de jaarverslaglegging en over de auditplanning. 

De Commissie Klachten en Bezwaarschriften komt ad hoc bijeen voor de behandeling van geschillen tussen 
deelnemers (of andere rechthebbenden) en het fonds. Het oordeel van de commissie heeft geen bindend karakter 
voor de deelnemer.  

Bestuurswisselingen

Per 7 januari 2015 is de heer J. Adolfse afgetreden. In zijn plaats is de heer A.B.J.M. de Hoon AAG namens de

pensioengerechtigden benoemd.

Per 30 april 2015 is de heer M. Heikoop MFP afgetreden. De heer Heikoop heeft per die datum afscheid genomen als

werknemer van de Rabobank Kromme Rijnstreek. De heer Winterink is per 1 oktober 2015 toegetreden als bestuurslid

namens de werkgevers. Per 1 september 2015 is de heer drs. T. Berenst MiF afgetreden als bestuurslid. De heer Berenst

is per die datum aangetreden als directeur vermogensbeheer bij de directie van het fonds. In september zijn de heren ir.

F.A. Mulder MSE en drs. S.J. Baars als aspirant bestuurslid namens de werknemers benoemd.

Per 31 december 2015 is mevrouw drs. P.J.L. Verbugt afgetreden. Mevrouw Verbugt heeft per 1 januari 2016 afscheid

genomen als lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Peel, Maas en Leudal en daarmee tevens van haar

bestuurslidmaatschap van het fonds. Met het oog op de vervulling van de hierdoor ontstane vacature is in december

mevrouw drs. E.M. Klein Schiphorst benoemd als aspirant bestuurslid, namens de werkgevers. Mevrouw Klein Schiphorst

is lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Groene Hart Noord.

Verantwoordingsorgaan

Sinds 2006 heeft het pensioenfonds een verantwoordingsorgaan met belanghebbenden van het pensioenfonds, waaraan

het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Daarnaast voert het orgaan met het bestuur de dialoog over

het toekomstige beleid.

In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden getalsmatig evenredig vertegenwoordigd met

elf vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers en vier namens de pensioengerechtigden. 

Wisselingen in het verantwoordingsorgaan

De heer F.A.J. de Koning heeft zijn functie als lid van het verantwoordingsorgaan neergelegd per 1 september 2015  in

verband met zijn uitdiensttreding. Hij is per 1 oktober 2015 opgevolgd door de heer R. van der Zanden.

In mei 2016 heeft het bestuur in een gezamenlijke vergadering verantwoording afgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

Een verslag hiervan is te vinden in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.
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Samenstelling per 1 januari 2016

mw. E.D.M. Bastiaansen-Diepstraten 
mw. A.T. Bisschop-Hiemstra 
mw. A.A.L. Bolland 
R.N.A. van den Boomen RA 
mw. ing. B. Bos (namens de pensioengerechtigden) 
R.C. de Graaf 
P. Hennevelt 
mw. M. van den Hoek-van der Schee 
A.A. Lagerweij 
P.A.M. Michielsen (namens de pensioengerechtigden) 
drs. H.B.W. Pero 
A.G. Schimmel (namens de pensioengerechtigden) 
G. van de Steeg  
J.P.M. de Wit (namens de pensioengerechtigden) 
drs. R. van der Zanden 

Directie

In 2006 is een statutaire directie in het leven geroepen. De directie is belast met de regie van en controle op de

pensioenadministratie en het vermogensbeheer, die zijn uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Achmea

Investment Management. Ook verzorgt de directie de (beleids)ondersteuning van het bestuur en de overige organen van

het fonds.

Directiewisselingen

De heer mr. A.E.J. van den Brink heeft met ingang van 1 juli 2015 in verband met zijn pensioneren zijn functie als

bestuurssecretaris neergelegd. De heer mr. A.F. van Ingen heeft hem opgevolgd. 

De heer J.A.G. Dirks heeft met ingang van 1 november 2015 zijn functie als algemeen directeur neergelegd in verband

met pensionering. De heer drs. B.G.J. Walschots heeft hem opgevolgd.

De heer drs. T. Berenst MiF heeft per 1 september de heer drs. B.G.J. Walschots opgevolgd als directeur

vermogensbeheer.

Samenstelling per 1 januari 2016

drs. B.G.J. Walschots, algemeen directeur 
drs. T. Berenst MiF, directeur vermogensbeheer 
mr. A.F. van Ingen, bestuurssecretaris 
mw. S. Graaskamp,  bestuurssecretaris 
F. Avezaat, actuarieel medewerker 
mw. drs. C.J.A.J.J. Wisselink-van Beurden AAG CERA, beleidsadviseur pensioenbeheer 
J.F. de With, manager pensioenbeheer 
mw. E.M. van Schijndel, managementassistente 
mw. S.P.J.F.L. van Tienen, managementassistente 

Visitatiecommissie

Het interne toezicht is opgedragen aan een visitatiecommissie bestaande uit externe deskundigen. In 2015 bestond deze

commissie uit de volgende personen:

 

� mw. drs. E. J. Ankum-Griffioen RPB, Hoofd Business Development & IR, Triodos Investment Management

� drs. A.A. Nagtegaal AAG, Nagtegaal Bestuur & Toezicht B.V.

� R.F. van Stoltz RA, Flex Financial Services, voorzitter raad van commissarissen DGN retail.

Jaarlijks vindt er een visitatie plaats.  In november 2015 heeft de visitatiecommissie haar achtste rapportage aan het

bestuur uitgebracht. Het verslag hiervan treft u aan in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. 
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Externe controle

Op verzoek van het bestuur controleert de externe accountant jaarlijks de jaarrekening en de pensioenstaten die naar De

Nederlandsche Bank (DNB) worden verstuurd. De externe actuaris controleert jaarlijks het actuariële verslag en stelt een

actuariële verklaring op. Deze actuaris stelt conform de door DNB uitgevaardigde actuariële principes ook een

toereikendheidstoets op. Daarnaast wordt getoetst of het fonds voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake het 'prudent

person' principe bij beleggingen.

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP 

Actuaris

Willis Towers Watson
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HOOFDSTUK 3
VOORWOORD

Namens het bestuur presenteer ik u hierbij het jaarverslag over 2015 van het Rabobank Pensioenfonds, waarin u een

beeld wordt gegeven van de financiële ontwikkelingen in 2015 en de financiële positie ultimo 2015.

Wat betreft de financiële ontwikkelingen heeft de trend van 2014 zich ook in 2015 voortgezet. Ondanks positieve

beleggingsresultaten speelde de lage rente ons fonds parten. De dekkingsgraad daalde het afgelopen jaar dan ook

verder. 

De ontwikkelingen op de financiële markten hebben er toe geleid dat het fonds momenteel geconfronteerd wordt met een

zogeheten reservetekort. Het fonds heeft niet het gehele renterisico afgedekt, waardoor de lage rente nu zijn tol eist. Dit

past overigens in het beleggingsbeleid van het fonds. Als de rente zou stijgen dan zou een volledig afdekken van het

renterisico betekenen dat het fonds niet profiteert van rentestijgingen. In verband met het reservetekort hebben wij

inmiddels aan DNB ons herstelplan toegezonden, waarin wij aangeven hoe wij als fonds denken binnen uiterlijk tien jaar

weer uit deze tekortsituatie te zullen komen. Over de ontwikkelingen van het fonds zullen wij onze belanghebbenden

voortdurend blijven informeren.

Een ander belangrijk thema in 2015 was de invoering van de Wet pensioencommunicatie per 1 juli 2015. De wet maakt

het mogelijk om ook op digitale wijze met de deelnemers te communiceren. Het fonds streeft ernaar, en zet daar ook op

in, om de communicatie zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Het zal de snelheid van communiceren vergroten, de

communicatiemogelijkheden verbreden en tot een besparing van de kosten leiden.

2015 was het jaar waarin een verder vervolg werd gegeven aan de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel.

In haar brief van 6 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de hoofdlijnen van een

toekomstbestendig pensioenstelsel geschetst. Het fonds heeft al eerder zijn visie in het kader van de nationale

pensioendialoog gedeeld met de staatssecretaris. In vervolg daarop heeft het fonds samen met Cardano en Syntrus

Achmea een voorstel voor een Persoonlijke Pensioen Rekening met risicodeling uitgewerkt. Ook is er overleg gezocht

met wetenschap en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Gestreefd wordt om deze visie zo breed

mogelijk te delen en onderdeel te laten zijn van het debat dat de komende jaren zal worden gevoerd over de toekomst

van het pensioenstelsel.

Het bestuur heeft in 2015 de werking van het huidige bestuursmodel tegen het licht gehouden. In de praktijk functioneert

het paritaire bestuursmodel goed. Niettemin zal het bestuur in 2016 nogmaals kijken naar het bestuursmodel, omdat een

aantal belangrijke uitgangspunten van het huidige model gaat veranderen. Zo valt niet uit te sluiten dat het huidig intern

toezicht bij het fonds, zoals nu belegd is bij de visitatiecommissie, zal verdwijnen en de wetgever daarvoor in de plaats

een raad van toezicht verplicht zal stellen. Ook de eisen van de toezichthouder worden stringenter, bijvoorbeeld als het

gaat om het tijdsbeslag van bestuurders. Dit brengt met zich mee dat een gedegen afweging van het huidig

bestuursmodel en de werking daarvan op zijn plaats is.

Het afgelopen jaar heeft er tweemaal een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met het verantwoordingsorgaan en

het bestuur. Het bestuur spreekt de verwachting uit dat ook in 2016 het overleg met het verantwoordingsorgaan op

eenzelfde constructieve en plezierige wijze zal plaatsvinden zoals dat ook in 2015 het geval was. 

Tot slot dank ik iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor ons fonds.

Bert Bruggink
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HOOFDSTUK 4
BESTUURSVERSLAG

4.1 GOVERNANCE

Het Rabobank pensioenfonds wordt op een kwalitatief hoogstaand niveau bestuurd. Dit komt tot uitdrukking in het beleid

dat het fonds op de diverse beleidsterreinen vaststelt en uitvoert - en waarover hieronder verslag wordt gedaan -, op de

wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt en zich houdt aan de Code pensioenfondsen en op de wijze waarop het

bestuur zijn geschiktheid bewaakt.

Verantwoording 2015

Het bestuur legt jaarlijkse verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het in het afgelopen jaar gevoerde

beleid. Dit is gebeurd op 13 mei 2015 over het beleid dat gevoerd is in 2014. In mei 2016 zal verantwoording worden

afgelegd over het in 2015 gevoerde beleid. Tevens vindt jaarlijks een dialoog plaats tussen bestuur en

verantwoordingsorgaan over de toekomst en het te voeren beleid. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 20 november

2015.

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid staat weergegeven in hoofdstuk 6.

Code pensioenfondsen

In 2014 is de Code pensioenfondsen in werking getreden. Deze code kent een reeks normen en gaat uit van het principe

'comply or explain'. Eind 2015 heeft het bestuur getoetst of het fonds voldoet aan de normen. De afwijkingen betreffen

een tweetal normen: (1) een concreet beleid met termijnen om diversiteit in de fondsorganen te bewerkstelligen en (2) de

aanwezigheid van ten minste één lid onder de veertig jaar in het bestuur. Het fonds kent geen  specifiek diversiteitsbeleid

met evaluatiemomenten. Deskundigheid en continuïteit prevaleren, zonder dat het bestuur overigens de diversiteit in de

samenstelling van de organen uit het oog wil verliezen. De selectieprocedure voor het verantwoordingsorgaan is geënt op

een qua diversiteit zo breed mogelijke samenstelling. Er wordt gekeken naar kennisachtergrond, man/vrouw-verhouding,

leeftijdsopbouw en spreiding over lokale en centrale organisatieonderdelen. 

De bestuurssamenstelling voldoet wel aan de norm dat er minimaal één vrouw in het bestuur moet zitten, maar nog niet

aan de norm dat er minimaal één lid onder de 40 jaar moet zijn. Op dit moment zijn er twee aspirant bestuursleden onder

de 40 jaar. Halverwege 2016 volgt voor hen de toetsing op geschiktheid door DNB.

Geschiktheid 

Het bestuur draagt zorg voor het permanent op peil houden van zijn deskundigheid en neemt dit mee in zijn jaarlijkse

evaluatie. Bestuursleden hebben deelgenomen aan diverse seminars. Meerdere bestuursleden volgen op dit moment

opleidingen, waaronder opleidingen op de geschiktheidsniveau's A en/of B.  Het bestuur is verder geabonneerd op de

themabijeenkomsten van SPO Connects. De bestuursvergaderingen worden als regel voorafgegaan door een actuele 

(soms thematische) beschouwing over de ontwikkelingen in de wereldeconomie door een medewerker van de eenheid

Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank.

In 2015 vonden er twee studiedagen plaats. De eerste studiedag was gewijd aan beleggingsonderwerpen: inrichting

matching- en returnportefeuille, assetmanagement van de winkelportefeuille, risicohouding en de toepassing van het

risicomonitoringsysteem RisicoMaat.

De tweede studiedag stond in het teken van uitbestedingsrisico's, toekomst pensioenstelsel en communicatie.

Zoals ieder jaar heeft het bestuur ook in 2015 het gezamenlijke functioneren geëvalueerd. In 2015 werd hiervoor geen

gebruik gemaakt van externe begeleiding. Evaluatiegesprekken met individuele bestuursleden vinden plaats bij

gelegenheid van voorgenomen herbenoeming. De gezamenlijke bestuursevaluatie leverde een beeld op van een bestuur

dat goed functioneert.
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Bestuurscommissies

Het bestuur besluit gezamenlijk over alle belangrijke beleidsonderwerpen. Het maakt daarbij gebruik van de adviezen die

door de Auditcommissie en de Beleggingsadviescommissie zijn gegeven. Beide commissies bestaan in de regel uit drie

bestuursleden die op de onderscheiden aandachtsgebieden de benodigde expertise hebben.

Auditcommissie

Zoals gebruikelijk beoordeelde de commissie in 2015 de jaarrekening en het jaarverslag van 

het voorgaande jaar en het auditplan voor het jaarwerk. Bijzondere aandacht is uitgegaan 

naar:

� RisicoMaat (een nieuw instrumentarium voor integraal risicomanagement)

� Auditplan en opdrachten aan de externe accountant en externe actuaris over de jaarrekening 2015

� De uitbestedingen door Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Achmea Investment Management naar derde partijen en

de daarbij gehanteerde procedures

� IT-beleidsplan Pensioenbeheer

Beleggingsadviescommissie 

We verwijzen hiervoor naar de ontwikkelingen beschreven in het hoofdstuk Beleggingen en 

naar het hoofdstuk Bescherming van de dekkingsgraad. Alle daar beschreven vernieuwingen 

zijn aan de orde geweest in de beleggingsadviescommissie. 

Commissie Klachten en Bezwaarschriften 

Het fonds kent een derde commissie, de Commissie Klachten en Bezwaarschriften. Deze commissie komt op ad hoc

basis bijeen. In 2015 hebben zich geen klachten voorgedaan waar de commissie zich over heeft moeten buigen.

Verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit elf vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers en vier van de

kant van de pensioengerechtigden. De samenstelling van het orgaan is beschreven op bladzijde 9 van dit jaarverslag. Het

verantwoordingsorgaan heeft in 2015 vijfmaal vergaderd. Agendaonderwerpen waren communicatieplan 2015, inrichting

lifecycle en nieuwe beleggingsmixen Flexioen, risicohouding, uitbestedingsbeleid, incidenten- en klokkenluidersregeling,

het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK)/indexatie- en kortingsbeleid, ontwikkelingen vermogensbeheer en

pensioenpremiepercentage 2016.

De twee studiedagen in oktober 2015 waren gewijd aan o.a. de governance, pensioen en Europa, risicomanagement en

de actualiteiten en toekomst van het pensioenstelsel.

Directie 

Het bestuur wordt ondersteund door een directie. Deze bereidt beleid voor en adviseert hierover aan het bestuur. Tevens

ziet de directie toe op de uitvoering van door het bestuur vastgesteld beleid en monitort de uitvoering.

De bezetting van de directie heeft in 2015 enkele wijzigingen ondergaan (zie hoofdstuk 2 Organisatie van het fonds). De

directie kent een kleine formatie. In voorkomende gevallen en voor specialistische onderwerpen wordt een beroep gedaan

op externe deskundigheid. Op regelmatige basis, volgens de overeengekomen overlegstructuur, wordt met Syntrus

Achmea Pensioenbeheer en Achmea Investment Management  (AIM) gesproken over de uitbestede dienstverlening op

het gebied van pensioenbeheer, vermogens- en risicobeheer en vastgoedbeheer. Met Human Resources Rabobank vindt

periodiek overleg plaats over pensioenaangelegenheden. Ook vindt overleg plaats met Control Rabobank Groep, vooral

over de premievaststelling.
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Intern toezicht 

Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch beoordelen van het functioneren van (het bestuur van) het

pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Het intern toezicht bij het Rabobank Pensioenfonds krijgt vorm door een

jaarlijkse visitatie. Daarvoor is een visitatiecommissie ingesteld. Het verslag van de visitatiecommissie is opgenomen in

hoofdstuk 5.

Extern toezicht 

Er is regelmatig contact met De Nederlandsche Bank (DNB) over actuele vraagstukken 

en beleidsontwikkelingen. Op basis van de vooraf vastgestelde gesprekscyclus heeft in 2015 viermaal overleg

plaatsgevonden met DNB. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gesteld, waren onder meer de governance binnen

het fonds, de uitkomsten van de selfassessment belangenverstrengeling en integriteitsrisicoanalyse.

Contact met pensioengerechtigden 

Het Rabobank Pensioenfonds streeft ernaar gepensioneerde medewerkers betrokken te houden bij hun

pensioenregeling. Pensioengerechtigden hebben in 2015 het verkort jaarverslag 2014 ontvangen en worden periodiek

geïnformeerd over wijzigingen op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. Er vindt periodiek overleg plaats met

de Vereniging Gepensioneerden Rabobank. In dit overleg worden actuele onderwerpen besproken in relatie tot de

specifieke wensen van de pensioengerechtigden.
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4.2 INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT

Pensioenuitvoering brengt risico's met zich mee. Daarbij gaat het om financiële en niet-financiële risico's.

Risicomanagement behoort tot een van de kerntaken van het bestuur. Risicobeheersing is ondersteunend aan het

realiseren van de hoofddoelstelling van het fonds, namelijk 'zekerstelling en (tijdige en correcte) uitbetaling van

reglementair toegezegde pensioenen' rekening houdend met de ambitie om deze pensioenen waardevast te houden. De

doelstelling van integraal risicomanagement is dan ook het identificeren en mitigeren van risico's op zodanige wijze dat de

hoofddoelstelling van het fonds gerealiseerd kan worden. Er worden diverse risicocategorieën onderkend. De 

risicomanagementdoelstelling voor balans- en vermogensbeheer is gedefinieerd in het beleggings- en balansbeheerplan.

Het strategisch risicomanagementbeleid is gericht op het afdekken van ongewenste dekkingsgraadrisico's, in het

bijzonder zeer lage dekkingsgraden ("staartrisico's"). Afdekking van deze dekkingsgraadrisico's vindt plaats door inzet van

derivaten die de impact van een aantal dominante risicofactoren reduceren. Voor compliance en integriteitrisico's is met

name de kans op reputatieschade voor het fonds en sponsor bepalend om deze risico's maximaal te beperken. Voor  de

operationele deelrisico's geldt met name de afweging tussen een zo hoog mogelijke reductie van de kans op fouten in de

uitvoering en de daarmee gemoeide beheerskosten.

Voor de indeling van de risico's en het risicobeleid gebruikt het fonds het model Financiële Instellingen Risicoanalyse

Methode (FIRM). Daarbij worden twee soorten risico's onderscheiden, te weten:

 

- Financiële risico's: matching- & renterisico, marktrisico, kredietrisico en verzekeringstechnische risico's.

- Niet-financiële risico's: uitbestedingsrisico, IT risico, juridisch risico, operationeel risico, integriteitrisico en

omgevingsrisico.

Risicobeheersing vindt plaats aan de hand van een jaarlijkse cyclus en is een integraal onderdeel van de (dagelijkse)

besturing van het fonds. Vanuit de strategie van het fonds worden risico's geïdentificeerd en ingeschat. Vervolgens

worden de getroffen beheersmaatregelen geëvalueerd. Middels monitoring en rapportage wordt de effectiviteit van de

beheersmaatregelen bewaakt.  Op kwartaalbasis informeert de directie het bestuur en waar nodig ad hoc. Tussen de

uitvoerders en het fonds bestaat een periodieke overlegstructuur die voorziet in de mogelijkheid om ontwikkelingen die

risico's raken tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Belangrijke processen worden op deze wijze beheerst.

De ontwikkelingen in 2015 op het gebied van het matching- & renterisico, het marktrisico en het kredietrisico zijn nader

beschreven in de paragraaf over het balansmanagement. Het verzekeringstechnische risico is in 2015 gemonitord door

diverse analyses van de interne en externe actuaris.

In 2015 is veel aandacht besteed aan het gedetailleerd uitwerken van een tweetal niet-financiële risico's, namelijk het IT-

risico en het integriteitrisico. Deze risico's kregen ook bij DNB extra aandacht als toezichtthema's voor 2015.

Ten aanzien van het IT-risico is een uitgebreide risico-inventarisatie opgesteld waarbij specifiek gelet is op de wijze

waarop dit risico bij de uitbestede partijen wordt georganiseerd ten aanzien van beveiliging, continuïteit en

beheersbaarheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn diverse acties ondernomen en is het IT-beleid nader

uitgewerkt. Een ander niet-financieel risico, te weten het integriteitrisico, is in 2015 verder gedocumenteerd. Hierbij heeft

een uitgebreide inventarisatie en analyse plaats gevonden van de verschillende deelrisico's en zijn de

beheersmaatregelen specifiek per deelrisico gedocumenteerd waarbij diverse uitbestedingspartijen betrokken zijn

geweest. Dit heeft geleid tot verdere aanpassing van de regeling omtrent belangenverstrengeling. Dit  heeft onder andere

vorm gekregen bij de aanpassing van de gedragscode van het fonds.
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Bij de risicobeheersing maakt het fonds gebruik van de risicomonitor 'RisicoMaat'. Met behulp van RisicoMaat worden de

risico's in kaart gebracht en geeft dit inzicht in de risico's die het fonds loopt, welke beheersmaatregelen zijn genomen en

welke beheersmaatregelen nog moeten worden genomen. Onderdeel van RisicoMaat is een risicomatrix, waarin aan de

hand van de risicocategorieën van FIRM de geïdentificeerde risico's worden beoordeeld op basis van de

waarschijnlijkheid en impact. In de jaarlijkse cyclus staat deze risicomonitor twee keer op de agenda van de

auditcommissie, de beleggingsadviescommissie en het bestuur.

Het bestuur is van mening dat met deze wijze van werken op een kwalitatief hoogwaardige wijze invulling wordt gegeven

aan het integraal risicomanagement.
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4.3 WET- EN REGELGEVING

Het pensioenfonds handelt binnen de wettelijke kaders en streeft ernaar om wettelijke regelingen tijdig en juist te

implementeren. Een voorbeeld daarvan zijn de eisen die het nieuwe nFTK oplegde aan de pensioensector. In het

verslagjaar deden zich de volgende ontwikkelingen voor.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. In 2015 gingen de Tweede en Eerste Kamer akkoord met een

versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd. En

vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dat is sneller

dan eerder afgesproken. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het fonds is voorbereid op

deze snellere verhoging. De pensioenregeling kent voldoende flexibiliteit voor deelnemers om het pensioen aan te

passen aan de gewijzigde AOW-leeftijd.

Invoering nieuw Financieel Toetsingskader

Het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) werd op 1 januari 2015 van kracht. Dat betekende dat sociale partners en

het pensioenfonds in 2015 explicietere en vollediger afspraken over pensioen maakten. Sociale partners beslissen over

de inhoud van de pensioenregeling en de bijbehorende parameters zoals de franchise en/of het maximum

pensioengevend salaris. Het bestuur zorgt voor de formele opdrachtaanvaarding.

Er was tot 1 juli 2015 de tijd om de regeling nFTK-proof te maken. Het nFTK heeft ook gevolgen gehad voor het

indexatiebeleid, het premiebeleid en het beleggingsbeleid. Op basis van het nFTK bepaalde het fonds opnieuw haar

ambitie en risicohouding. Het beleggingsbeleid moet  daarbij passen.

Het nFTK is erg gericht op de bescherming van nominale pensioenen. Het indexatiebeleid moest ook zo concreet

mogelijk gemaakt worden. Het kortingsbeleid staat ook van te voren vast. De regels voor indexeren zijn sinds 2015 wel

strenger geworden. Indexaties moeten vanaf 2015 toekomstbestendig zijn. Toekomstbestendig betekent dat niet alleen

het komend jaar, maar ook naar verwachting de daaropvolgende jaren de betrokken indexatie kan worden toegekend. Uit

een onderzoek van De Nederlandsche Bank eind 2015, blijkt dat fondsen met een beleidsdekkingsgraad van 104% of

hoger alleen in een heel gunstige economisch scenario's kunnen indexeren. 

Met een haalbaarheidstoets kijkt het fonds of de afgesproken ambities worden gerealiseerd en ook of het premiebeleid

voldoende realistisch en haalbaar is. En of het pensioenfonds voldoende herstelcapaciteit heeft. Bij grote veranderingen

zoals de invoering van het nFTK, een nieuwe pensioenregeling of een andere significante wijziging voert het

pensioenfonds een "aanvangshaalbaarheidstoets" uit. Vervolgens doet het fonds ieder jaar de "jaarlijkse

haalbaarheidstoets".

Financiële positie fondsen, marktrente, afdekking en indexeren

De Ultimate Forward Rate (UFR) is een modelmatige benadering van de marktrente voor pensioenverplichtingen met een

termijn langer dan 20 jaar. De UFR ging per 15 juli 2015 omlaag van 4,2% naar 3,3%. Dit resulteerde in  een lagere

dekkingsgraad en minder ruimte voor indexatie. Als de rente ongeveer gelijk blijft, dan daalt de UFR de komende tijd zelfs

nog verder. Door de nieuwe UFR moesten fondsen hun ALM (Asset Liability Management)-studies en de houdbaarheid

van het financiële beleid vanaf 15 juli 2015 opnieuw onder de loep nemen.

Governance 

Op 19 januari 2015 publiceerde de Pensioenfederatie een nieuwe versie van de modelgedragscode. Het fonds heeft haar

bestaande gedragscode aangepast aan die modelgedragscode. Het bestuur heeft de nieuwe gedragscode in de

bestuursvergadering van oktober 2015 geaccordeerd en daarna geïmplementeerd.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Rabobank Pensioenfonds

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19



4.4. PENSIOENBELEID

Het Rabobank Pensioenfonds voert de pensioenregeling van de Rabobank uit en kent de aanspraken toe waar de 

(gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden volgens het reglement recht op hebben. Het pensioenfonds stelt zich

tot doel om de pensioenregeling op doelmatige wijze en tegen aanvaardbare kosten uit te voeren. De uitvoering op het

gebied van pensioen- en vermogensbeheer is uitbesteed. Het pensioenfonds streeft naar een hoge mate van

tevredenheid over de uitvoering van de regeling.

Pensioenregeling

De pensioenregeling (PR) van het Rabobank Pensioenfonds staat op de website van het fonds. 

Per 2015 is de pensioenregeling door de cao-partijen aangepast aan de nieuwe wettelijke regels.  De principes van de

regeling zijn gelijk gebleven. Met gebruikmaking van nog onbenutte ruimte in de beloning (het 'Employee Benefits

Budget') is het opbouwpercentage gehandhaafd op 2% in plaats van het nieuwe fiscale maximum van 1,875%. Het

maximum pensioengevend salaris is in samenhang hiermee vastgesteld op € 96.000 (2015: € 94.600) per jaar. De

aanpassing van de administratie is in 2015 afgerond. 

Voor medewerkers met een pensioengevend inkomen boven € 96.000 biedt de werkgever een vrijwillige netto

Flexioenregeling via Robeco aan. Deze regeling is bij het pensioenfonds ondergebracht.

Uitvoeringsovereenkomst

In de uitvoeringsovereenkomst is de relatie tussen het fonds en de werkgever conform de

Pensioenwet vastgelegd. In de overeenkomst is onder meer het volgende geregeld.

De financiële verhouding tussen de werkgever en het pensioenfonds is vastgelegd. In lijn met het CDC (Collective

Defined Contribution)-karakter van PR2014 is daarin bepaald dat de werkgever geen andere financiële verplichtingen

heeft dan de jaarlijkse betaling van de premie. De premie wordt op basis van de afspraken in de pensioenregeling jaarlijks

door het pensioenfonds berekend en door de werkgever vastgesteld. Daarbij geldt een maximum van 36% van de

pensioengrondslag. De bijstortverplichting voor de werkgever is met ingang van 2013 vervallen. Daar staat tegenover dat

de werkgever ook geen aanspraak meer kan maken op premiekorting of premierestitutie. In de uitvoeringsovereenkomst

zijn verder bepalingen opgenomen over de wijze van premiestorting.

De uitvoeringsovereenkomst bevat daarnaast onder meer bepalingen over de wijze van premiebetaling, eventuele

premieachterstand en een betalingsvoorbehoud voor de werkgever bij ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Rabobank, De Lage Landen, Obvion en Rabo Vastgoedgroep zijn verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige

aanlevering van (mutaties in) de basisgegevens van de deelnemers. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de juiste,

tijdige en volledige verwerking hiervan.

De vaste (gemiddelde) rekenrente waarbij de technische voorzieningen overeenkomen met de technische voorzieningen

op basis van de rentetermijnstructuur bedraagt 1,8% (2014: 2,0%).

Premie- en indexatiebeleid

De premie wordt jaarlijks door de werkgever vastgesteld, op basis van de door het fonds aangeleverde berekeningen.

De premie bestaat uit de volgende componenten:

A. actuariële premie (op basis van de niet voor UFR gecorrigeerde rente, de Swap-RTS) voor de nieuwe opbouw en de

risicodekkingen;

B. solvabiliteitsopslag voor de toename van het Vereist Eigen Vermogen;

C. opslag voor de administratiekosten;

D. risico-opslag van maximaal 29% over de som van de drie eerder genoemde componenten.

De maximumpremie bedraagt 36% van de pensioengrondslag.
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De indexatie wordt gebaseerd op de ontwikkeling van de CBS consumentenprijsindex (CPI)

"alle huishoudens afgeleid". Het indexatiebeleid is afhankelijk van de hoogte van de

beleidsdekkingsgraad. Het indexatiepercentage wordt vastgesteld op basis van een indexatiestaffel.

Premie, indexatie en dekkingsgraad 

Premie in 2015

Voor de vaststelling van de pensioenpremie is uitgegaan van de over drie maanden gemiddelde Swap-RTS van de

maanden juli, augustus en september 2014.

De pensioengrondslag voor 2015 is gelijk aan het pensioengevend salaris plus vakantiegeld en 13e maand, minus een

AOW-franchise van € 14.017.

Voor 2015 bedroeg de premie 36,0% van de pensioengrondslag. Dit is de maximum premie die volgens de

uitvoeringsovereenkomst door de werkgever aan het pensioenfonds wordt betaald. De ongemaximeerde premie was 

41,4% van de pensioengrondslag. Het verschil t.o.v. het maximum  premiepercentage van 36 gaat ten koste van de

risico-opslag van 29%. Hierdoor daalde de risico-opslag van 29% naar 12,2%. De pensioenpremie was nog wel

toereikend voor een volledige pensioenopbouw van 2% in 2015.

Indexatie in 2015

In juni is het indexatiebesluit genomen, gebaseerd op een aangepaste indexatiestaffel. De invoering van het nFTK

vereiste het opnieuw bepalen van de risicohouding van het fonds die in nauwe samenwerking met het

verantwoordingsorgaan is herijkt. Vanwege de introductie van  de beleidsdekkingsgraad is vanuit communicatief oogpunt

besloten deze als maatstaf te gebruiken voor de uitvoering van het indexatiebeleid. Als sturingsinstrument blijft het fonds

uitgaan van de marktrente (swap-rentetermijnstructuur, RTS). In lijn hiermee wordt dan ook pas indexatie verleend als de

beleidsdekkingsgraad hoger is dan 115%, terwijl het FTK indexatie al toestaat vanaf 110% beleidsdekkingsgraad.

Vanaf 2015 geldt onderstaande indexatiestaffel

Beleidsdekkingsgraad Hoogte indexatie 
<115% 0% 

115% tot 120% 25% van prijsinflatie 

120% tot 125% 50% van prijsinflatie 

125% tot 130% 75% van prijsinflatie 

> 130% 100% van prijsinflatie 

 

Het indexatiepercentage vastgesteld volgens de staffel wordt getoetst aan wat toekomstbestendig mag worden gegeven.

Blijkt uit de toets een lager percentage dan is het lagere percentage van toepassing. Is de beleidsdekkingsgraad hoger

dan 115% maar nog onder de vereiste dekkingsgraad dan wordt de indexatie op 0% vastgesteld.

Basis voor de indexatie op 1 juli 2015 is de CBS Consumentenprijsindex Alle huishoudens afgeleid (CPI Aha) over de

afgelopen periode april tot april. Op basis van de dekkingsgraden kon met toepassing van de indexatiestaffel op 1 juli

2015 een indexatie worden verleend van 50% van de prijsinflatie. De prijsindex is van april 2014 tot april 2015 gestegen

met 0,4%. Dit resulteerde in een indexatie van 0,2%. De indexatie van 0,2% is aangevuld tot een indexatie van 1,1% op

basis van de afspraken in de cao 2013-2015. Het aanvullende indexatiepercentage van 0,9% komt ten laste van de

bestemmingsreserve (indexatiedepot). Op basis van het indexatiebesluit zijn de opgebouwde aanspraken van alle

deelnemers en de ingegane uitkeringen per 1 juli 2015 verhoogd met 1,1%.
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Dekkingsgraad ultimo 2015

Met ingang van 2015 zijn de regels van het nFTK van toepassing, waarbij onder meer de beleidsdekkingsgraad is

geïntroduceerd. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de

afgelopen 12 maanden en is bepalend voor:

� het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;

� de evaluatie van het herstelplan;

� het doorvoeren van eventuele kortingen;

� het indexatiebeleid.

In onderstaand overzicht staan de verschillende dekkingsgraden per ultimo 2015 en 2014. Voor een toelichting op de

dekkingsgraad begrippen wordt verwezen naar de lijst met begrippen op pagina 18 van dit verslag.

Dekkingsgraden   

   

 2015 2014 

   

Actuele dekkingsgraad DNB-RTS 112,2% 119,1% 

Beleidsdekkingsgraad 113,5% 123,8% 

Vereiste dekkingsgraad (feitelijk) 116,3% 112,8% 

Vereiste dekkingsgraad (strategisch) 115,3% 111,9% 

Reële dekkingsgraad DNB-RTS (wettelijk) 90,8% n.v.t. 

Reële dekkingsgraad DNB-RTS (obv BEI) 76,2% 79,4% 

 

Bepalend voor de financiële positie van het fonds is de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische

beleggingsmix in vergelijking met de beleidsdekkingsgraad.

Het fonds moet een herstelplan schrijven

Per ultimo van het vierde kwartaal van 2015 is de beleidsdekkingsgraad van het fonds gedaald tot onder het niveau van

de vereiste dekkingsgraad. Eind 2015 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 113,5% en de vereiste dekkingsgraad 115,3%.

Hierdoor was het fonds verplicht om een herstelplan op te stellen en dat uiterlijk op 1 april 2016 voor te leggen aan DNB.

Het herstelplan laat zien wat er met de beleidsdekkingsgraad van het fonds gebeurt in de komende tien jaren op basis

van een aantal vaste veronderstellingen, waaronder de beleggingsrendementen en de ontwikkeling van de rente. Het plan

dat door het fonds is ingediend laat op grond hiervan zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen de herstelperiode tot

boven de vereiste dekkingsgraad kan herstellen.

Waarom is het fonds in deze situatie terechtgekomen? De oorzaak moet niet gezocht worden in de uitvoering van de

pensioenovereenkomst of in het beleggingsbeleid. Het rendement op de beleggingen was 5,1%. Ook in de afgelopen

jaren heeft het fonds goede beleggingsresultaten behaald. De reden waarom de dekkingsgraad zo sterk is gedaald, ligt in

de combinatie van het beleid ten aanzien van de afdekking van het renterisico enerzijds en de ontwikkeling van de rente

anderzijds.
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Een pensioenfonds loopt renterisico wanneer de rentegevoeligheid van de (nominale) verplichtingen die aan de

creditzijde van de balans van het fonds staan niet volledig wordt afgedekt door een even grote rentegevoeligheid aan de

debetzijde van de balans. Indien het renterisico van de verplichtingen volledig is afgedekt, zal de stijging van de

verplichtingen als gevolg van een rentedaling  gecompenseerd worden door een gelijke stijging van de waarde van de

bezittingen van het fonds, zodat de dekkingsgraad niet verandert. Indien het renterisico niet volledig is afgedekt, zal de

stijging van de waarde van de verplichtingen als gevolg van een rentedaling groter zijn dan de stijging van de waarde van

de bezittingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Het Rabobank Pensioenfonds heeft zijn renterisico niet volledig

afgedekt. Dat beleid past binnen het risicoprofiel dat het fondsbestuur heeft vastgesteld in afstemming met het

verantwoordingsorgaan. Volledige afdekking beschermt weliswaar tegen rentedaling maar biedt geen herstelmogelijkheid

bij weer stijgende rente.

Eén van de beleggingsbeginselen van het fonds is dat er een evenwichtsniveau voor "de lange rente" bestaat waar deze

op termijn naar terugkeert. Wij gaan ervan uit dat de lange rente - hiervoor wordt het tarief van de 30-jaars EUR

swaprente gebruikt - zich in normale omstandigheden in een bandbreedte van 2% tot 5% beweegt. Wanneer de lange

rente lager is dan 2% spreken wij van bijzondere omstandigheden; bij een renteniveau van onder de 1% zelfs van

buitengewone omstandigheden. Bijzondere en buitengewone omstandigheden zouden zich, per definitie, niet heel lang

moeten voordoen. Dat geldt ook voor hogere niveaus van de lange rente dan de voornoemde 5%. Renteniveaus

fluctueren rond het evenwichtsniveau. Wanneer de lange rente zich tussen voornoemde 2% en 5% bevindt, wordt tussen

de 40% en 60% van het renterisico afgedekt. Is de rente lager dan 2%, dan wordt een (steeds) kleiner deel van het risico

afgedekt. Stijgt de rente daarentegen tot boven het niveau van 5%, dan wordt meer dan de helft van het renterisico

afgedekt.

De mate van afdekking van het renterisico hangt weliswaar af van het niveau van de 30-jaars swaprente, maar de

feitelijke renteafdekking vindt uiteraard over de gehele rentecurve plaats. Het fonds beperkt op die manier de renterisico's

die voortkomen uit wijzigingen van de rentecurve.

Toepassing van dit beleid heeft in 2015 (en 2014) niet goed uitgewerkt. Reden daarvoor is dat de lange rente in 2014 en

in de eerste maanden van 2015 fors is gedaald, in hoge mate als gevolg van het monetair beleid dat de ECB voert,

waardoor ook de dekkingsgraad van het fonds fors daalde. Onderliggend is dit de reden waarom het fonds nu in een

situatie van reservetekort is beland. Die situatie had zich al eerder in 2015 voorgedaan, indien de methodiek ter bepaling

van de dekkingsgraad niet was gewijzigd. Vanaf begin 2015 wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde

'beleidsdekkingsgraad'. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over

de afgelopen 12 maanden.  Deze actuele dekkingsgraad wordt bovendien vanaf januari 2015 berekend op basis van de

rentecurve per ultimo van de maand in plaats van op basis van de gemiddelde rentecurve over de voorafgaande drie

maanden. Het effect hiervan op de actuele dekkingsgraad is 1,5% positief. Hiernaast heeft DNB in juli 2015 de

rekenmethodiek van de rentecurve aangepast, waardoor de rentes waar het fonds mee moet rekenen nog lager werden.

Het effect van deze systeemwijziging op de actuele dekkingsgraad was een verlaging met 3,8%-punt. De

beleidsdekkingsgraad is door deze laatste aanpassing 1,9 %-punt gedaald.

Ook in 2015 heeft het fonds de toegezegde pensioenen kunnen uitbetalen en heeft het zelfs een toeslag kunnen verlenen

die boven de inflatie ligt. Omdat het fonds aan het eind van 2015 in een situatie van een reservetekort is beland, zal in

2016 geen sprake zijn van toeslagverlening vanuit de algemene middelen van het fonds zelf.
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4.5. ACTUARIËLE ASPECTEN

Actuarieel verslag 

Technische voorzieningen

De technische voorzieningen (TV) voor risico fonds per 31 december 2015 zijn vastgesteld op 

€ 19.779,6 mln. op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur en de

Prognosetafel AG2014. Daarnaast is rekening gehouden met correctiefactoren voor het verschil in sterfte tussen de

gehele Nederlandse bevolking en de deelnemerspopulatie van het pensioenfonds. 

 Technische voorzieningen naar deelnemersgroepen, vijfjarenoverzicht 

      

(€ x mln.) 2015 2014 2013 2012 2011 

Actieven en arbeidsongeschikten 8.651,6 8.486,5 7.300,6 8.094,1 7.865,5 

Gewezen deelnemers 4.843,8 3.902,3 2.540,5 2.458,5 2.089,6 

Pensioentrekkenden 6.133,3 5.680,1 4.566,6 4.192,0 3.320,1 

Overig      

– Schadereserve 128,7 118,3 90,3 97,4 92,3 

–  IBNR 22,3 23,7 24,8 29,1 32,9 

– Additionele reservering 0,0 0,0 0,0 16,9 15,0 

      

Totaal 19.779,6 18.210,9 14.522,8 14.888,0 13.415,4 
 

Resultatenanalyse

Het resultaat in boekjaar 2015 bedraagt € 1.239,9 negatief. Belangrijke deelresultaten zijn het resultaat op

beleggingsopbrengsten ad € 1.204,5 negatief en het resultaat op premie ad € 153,6 positief. Daarnaast zijn de

opgebouwde aanspraken, de premievrije aanspraken en de ingegane pensioenen in 2015 geïndexeerd met 1,1%. Dit

heeft geleid tot een negatief resultaat van € 201,9. De indexatie is voor € 179,7 gefinancierd uit de bestemmingsreserve.

Resultatenanalyse 

(€ x mln.) 2015 2014 2013 2012 2011 

Beleggingsopbrengsten -1.204,5 -286,7 679,6 684,3 -116,6 
Premie 153,6 222,6 715,3 135,9 146,8 
Waardeoverdrachten 1,7 26,1 -2,7 -3,7 -2,7 
Kosten 2,3 5,2 4,5 3,8 3,2 
Uitkeringen 7,2 6,8 5,5 3,4 -3,1 
Sterfte -4,7 -2,2 5,1 3,1 -6,4 
Arbeidsongeschiktheid -4,0 -15,2 13,6 -3,7 12,7 
Overige kanssystemen 4,8 -3,9 5,7 15,5 -3,8 
Toeslagverlening -201,9 -161,5 -69,5 -100,4 -91,2 
Overige incidentele mutaties 5,2 -33,4 31,3 -181,1 -8,7 
Andere oorzaken 0,4 0,0 0,3 -1,6 0,1 
      
Totaal resultaat -1.239,9 -242,2 1.388,7 555,5 -69,7 
 

Premie

Het fonds heeft in boekjaar 2015 een premie ad € 518,4 mln. ontvangen. Daarnaast is door deelnemers € 1,1 mln.

ingelegd in de flexioenregeling. De zuivere kostendekkende premie bedraagt € 401,9 mln.
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Kostendekkende premie 

 2015 

Actuarieel benodigd voor inkoop nieuwe aanspraken  354,7 
  
Opslag solvabiliteit 42,7 
Opslag uitvoeringskosten 4,6 

  
Totaal 401,9 
 

Financiële positie

Het financieel toetsingskader (FTK) is per 1 januari 2015 aangepast. Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor

pensioenfondsen die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. De nieuwe regels schrijven een

nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Pensioenfondsen moeten hun beleidsbeslissingen baseren op

de beleidsdekkingsgraad (het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12

maanden). De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het moment waarop het pensioenfonds in een tekortsituatie komt,

dan wel uit een tekortsituatie komt.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31 december 2015 is 112,2%, hetgeen een daling betekent van 

6,9%-punten ten opzichte van de dekkingsgraad per 31 december 2014. Het grootste effect heeft de wijziging in de

marktrente gehad en in het bijzonder de wijziging in de methodiek waarop DNB de rentetermijnstructuur bepaalt.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt 113,5%. De door de Pensioenwet vereiste dekkingsgraad is 115,3% en de minimaal

vereiste dekkingsgraad is 104,3%. Aangezien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad en hoger

is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad bevindt het pensioenfonds zich in een situatie van reservetekort. Als gevolg

van deze tekortsituatie heeft het fonds een herstelplan opgesteld.

Aantallen

Aantal deelnemers, vijfjarenoverzicht 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Actieven 37.103 39.558 43.608 44.021 43.742 
Gewezen deelnemers 44.317 41.798 38.501 38.577 37.623 
Pensioentrekkenden      
– ouderdomspensioen 13.047 11.999 10.573 9.213 7.988 
– nabestaandenpensioen 2.908 2.770 2.639 2.521 2.382 
– wezenpensioen 517 494 469 447 389 
– arbeidsongeschiktheidspensioen 2.044 2.098 2.102 2.117 2.197 

      
Totaal 99.936 98.717 97.892 96.896 94.321 
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Aantal deelnemers in procenten, vijfjarenoverzicht 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Actieven 37,1% 40,1% 44,6% 45,4% 46,4% 
Gewezen deelnemers 44,3% 42,3% 39,3% 39,8% 39,9% 

Pensioentrekkenden      
– ouderdomspensioen 13,1% 12,2% 10,8% 9,5% 8,5% 
– nabestaandenpensioen 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 
– wezenpensioen 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 
– arbeidsongeschiktheidspensioen 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 

      
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Begrippen dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad: 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald

moment. De actuele dekkingsgraad wordt berekend op basis van de DNB-rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen.

Reële dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald

moment. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Er

worden  twee definities gehanteerd voor de reële dekkingsgraad:

� Wettelijke reële dekkingsgraad - voor de verwachte stijging van de prijzen wordt een door DNB gepubliceerde curve

gehanteerd

� Reële dekkingsgraad op basis van de Break-Even Inflatie (BEI).

Beleidsdekkingsgraad: 

Het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse actuele dekkingsgraden.

Vereiste dekkingsgraad: 

De dekkingsgraad waarbij gerekend wordt met het Vereist Eigen Vermogen (VEV) in plaats van het pensioenvermogen.

Het VEV is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien

een fonds niet over dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie en moet het fonds een herstelplan indienen bij

DNB. De hoogte van het vereist eigen vermogen is gericht op de wettelijke zekerheidsmaat van 97,5%, dat wil zeggen dat

in de evenwichtssituatie de kans dat het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt

dan de technische voorzieningen, kleiner is dan 2,5%. De hoogte van het vereist eigen vermogen is afhankelijk van het

risicoprofiel van het fonds volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van het fonds.

Minimaal vereiste dekkingsgraad: 

De dekkingsgraad waarbij gerekend wordt met het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) in plaats van het

pensioenvermogen. Het MVEV is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). 

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds gedurende vijf jaren lager is dan de minimaal vereiste

dekkingsgraad, moet het fonds binnen zes maanden maatregelen nemen waardoor het in één keer aan het MVEV

voldoet.
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4.6. BELEGGINGSBELEID

4.6.1 Doelstelling beleggingen

De doelstelling van de beleggingsportefeuille is afgeleid van de hoofddoelstelling van het fonds: zekerstelling en (tijdige

en correcte) uitbetaling van reglementair toegezegde pensioenen.

De te bereiken (strategische) doelen zijn door het bestuur als volgt gedefinieerd:

� Het realiseren van een zo hoog mogelijk totaalrendement gegeven een vastgestelde strategische assetmix met een

bijbehorende herbalanceringsruimte.

� Het realiseren van een rendement op deelniveau dat minimaal gelijk is aan de gemiddeld in de markt haalbare

opbrengsten oftewel de benchmarks.

Deze doelstellingen zijn verder verbijzonderd naar doelstellingen per onderdeel van de beleggingsportefeuille.

De doelstelling voor aandelen is om door middel van actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de

benchmark binnen de gestelde risicokaders. Actief beheer binnen Aandelen Wereld wordt nagestreefd door benutting van

verschillende beleggingsstijlen en factorpremies. 

Binnen vastrentende waarden is voor het merendeel van de beleggingen de doelstelling om door middel van actief beheer

een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark binnen de gestelde risicokaders.

Het risicomanagement mandaat Zink heeft een wat afwijkende doelstelling, namelijk om binnen de randvoorwaarden van

het strategisch risicobudget de risicomanagementportefeuille discretionair te beheren.

Voor de alternatieve beleggingen gelden de volgende doelstellingen:

High Yield: Door middel van actief beheer een extra rendement behalen ten opzichte van de benchmark binnen de

gestelde risicokaders

Commodities: Door middel van actief beheer een extra rendement behalen ten opzichte van de benchmark binnen de

gestelde risicokaders. De actieve strategie die wordt toegepast zijn diverse enhanced index strategieën (aangepaste

index compositie, aangepaste doorrol, dynamische component)

Private Equity, infrastructuur en Hedgefunds: Een extra rendement behalen ten opzichte van de benchmark, over een

horizon gelijk aan de looptijd van het onderliggende fonds.

Risk Parity:   Een opbouw van de portefeuille die qua risico in balans is over de verschillende economische omgevingen.

De lange termijn doelstelling (vóór kosten) is vastgesteld op 3-maands USD LIBOR + 6%, waarbij er over een volledige

conjunctuurcyclus wordt gestreefd naar een Sharpe ratio van ongeveer 0,6.

Voor vastgoed geldt als doelstelling een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark.

Het fonds heeft als strategische doelstelling 10% van haar vermogen in vastgoed te beleggen. Voor 2015 was het doel

om de vastgoedportefeuille te laten groeien. De vastgoedportefeuille dient in 2017 een totale omvang te hebben bereikt

van € 2.025 miljoen. 

Nederlands vastgoed dient 60% van de vastgoedportefeuille uit te maken. Binnen de Nederlandse portefeuille ligt de

nadruk op woningvastgoed (45%) en winkelvastgoed (40%) en daarnaast is ook ruimte voor maatschappelijk vastgoed 

(15%). Gezien de huidige goede marktomstandigheden voor woningvastgoed is deze sector in de tactische allocatie

tijdelijk overwogen ten opzichte van de normweging.

De internationale vastgoedportefeuille is gespreid over Europees, Noord Amerikaans en Aziatisch vastgoed. Hiervoor

geldt een strategie van geleidelijke transformatie van de portefeuille van fund-of-fundbeleggingen naar meer directe

vormen van internationaal vastgoed.
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4.6.2 Ontwikkeling van de beleggingsportefeuille

In onderstaande tabel is de waarde van de beleggingsportefeuille aan het einde van 2015 weergegeven. Ook is de

verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën weergegeven.

De beleggingsportefeuille van het fonds (bedragen in miljoenen euro’s) 
 

          

    2015    2014  

          

  Bedrag Percentage Norm-   Bedrag Percentage  

    Portefeuille      

          

          

Aandelen  8.633 42,6% 38.0%   8.559 43,4%  

Vastrentende waarden  7.853 38,8% 41.0%   7.826 39,6%  

Alternatieve beleggingen  2.034 10,0% 11.5%   1.799 9,1%  

Vastgoed  1.655 8,2% 8.5%   1.495 7,6%  

Liquide middelen  80 0,4% 1.0%   64 0,3%  

          

          

Totaal  20.255 100,0% 100,0%   19.743 100,0%  

          

Rente- en valutahedge  1942     1.919   

          

Totaal  22.197     21.662   

Indexatiedepot  174     353   

          

Totaal incl. rente- en 

valutahedge  22.371    

 

22.015   

          

 

Verdeling belegd vermogen volgens de jaarrekening

De vermogensverdeling in bovenstaande tabel wijkt af van de cijfers van het belegd vermogen in de jaarrekening. Dat

komt doordat de indeling van de beleggingscategorieën volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 610)

anders is dan de indeling die vermogensbeheer gebruikt binnen de beleggingsmandaten. In onderstaande tabel is de

aansluiting met de verdeling volgens de jaarrekening weergegeven.
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Aansluiting verdeling vermogen in de jaarrekening en in de beleggingsportefeuille (bedragen in miljoenen euro’s) 
 

                    

   Vastgoed Aandelen Vastrentende Derivaten Overige  Totaal   

     waarden       

                    

                    

Aandelen  137 8.383   113  8.633   

Vastrentende waarden    7.680 88 85  7.853   

Alternatieve 

beleggingen  771 938   325  2.034   

Vastgoed  1.638    17  1.655   

Liquide middelen     71 9  80   

Rente- en valutahedge     1.881 61  1.942   
            

            

Subtotaal  1.775 9.321 8.451 1.969 681  22.197   

            

Overig  28 17 2 -24 -1  22   

Indexatidepot    173  1  174   

            

            

Totaal  1.803 9.338 8.626 1.945 681  22.393   

                    

 

Cruciaal voor de resultaten van de beleggingen zijn macro-economische omstandigheden en de ontwikkelingen op

financiële markten. Daarom wordt hierna eerst een korte beschrijving hiervan gegeven.  Daarna zal in meer detail

ingegaan worden op de diverse onderdelen van de portefeuille.

4.6.3 Terugblik economie en financiële markten

Economie: een grillig jaar

2015 was een behoorlijk wisselvallig en bij vlagen turbulent beleggingsjaar. Zoals verwacht trok de economische groei in

de meeste ontwikkelde landen licht aan. Opkomende landen hadden juist te maken met een groeivertraging.

Uiteenlopend monetair beleid, de steeds verder dalende olieprijs en een oplaaiende crisis in de eurozone in de eerste

helft van het jaar waren belangrijke thema's. Samen met geopolitieke problemen zorgde dit voor een onrustig marktbeeld.

De eurozone realiseerde per saldo een economische groei van 1,5% (bron: IMF). Dit is een verbetering ten opzichte van

2014. Het ruime monetaire beleid, de lage olieprijs, en de zwakke euro waren positieve factoren voor Europa. Ook de

economie van de Verenigde Staten draaide gestaag door en groeide met 2,6%. Met een groei van 6,8% zat China op een

aanmerkelijk lager groeipad dan in voorgaande jaren. De transitie van een investering gedreven naar een meer

consumptie gedreven economie is hiervan de belangrijkste oorzaak. In de zomer zagen beleidsmakers zich genoodzaakt

om de Chinese yuan te devalueren. Andere opkomende landen zagen door daling van hun valuta hun schuldpositie in

Amerikaanse dollars verder oplopen. Voor grondstoffen exporterende landen kwam de daling van de olieprijs daar nog

eens bij.
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De dalende olieprijs had ook effect op de wereldwijde inflatiecijfers. In Europa lag de inflatie het hele jaar onder de ECB-

doelstelling van bijna 2%. In de Verenigde Staten en China was er een vergelijkbaar beeld. De consumentenprijzen

stegen nauwelijks gedurende het jaar, maar de producentenprijzen in China dalen zelfs al een aantal jaren.

Het monetaire beleid in de meeste regio's was nog steeds zeer ruim te noemen. De Europese Centrale Bank (ECB)

startte in maart met "quantitative easing" (QE), een opkoopprogramma van voornamelijk staatsobligaties. Dit programma

heeft als doel de inflatie te stimuleren. Dit zorgde voor een verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse

dollar. Mede door toedoen van de ECB daalden de renteniveaus in de eurozone naar nieuwe, historisch lage niveaus. De

minder sterke euro legde ook druk op centrale banken van andere landen die hun munt aan de euro gekoppeld hadden.

Zo besloot de Zwitserse Centrale Bank al om de minimale wisselkoers ten opzichte van de euro los te laten. In de

Verenigde Staten verhoogde de centrale bank (Fed) aan het einde van het jaar de beleidsrente met 0,25-procentpunten.

Dit was de eerste renteverhoging in de Verenigde Staten in negen jaar.

Angst voor een harde landing van de Chinese economie was een terugkerend thema gedurende het hele jaar. Ook was

er regelmatig angst voor een crisis in opkomende landen. Verder was er uiteraard de onrust rond Griekenland, waar een

'Grexit', dat wil zeggen het uittreden van Griekenland uit de euro, maar net kon worden voorkomen. De verhouding met

Rusland bleef verstoord en inmiddels vijf jaar na de Arabische lente bleef de onrust in het Midden-Oosten alleen maar

toenemen. Dit alles zorgde voor periodieke onrust, maar de effecten op de financiële markten zijn per saldo beperkt

gebleven.

Financiële markten 

Op de financiële markten was 2015 een jaar om snel te vergeten. Het afwisselende sentiment zorgde voor een

wisselvallig koersverloop. Tot de zomer was het beeld redelijk gunstig, maar daarna zorgden de dalende olieprijs, de

onrust  rondom opkomende landen en de onzekerheid over de uitblijvende renteverhoging van de Amerikaanse centrale

bank voor een forse correctie. De daling van de Chinese valuta in augustus zorgde voor extra onrust. Aan het einde van

het jaar stelde de ECB de markten teleur door de monetaire maatregelen minder ver uit te breiden dan werd verwacht.

Per saldo resteerden voor de meeste beleggingscategorieën bescheiden, en in sommige gevallen negatieve

rendementen. 

Europese staatsobligaties behaalden een jaarrendement van 1,6%, met name gedreven door positieve rendementen van

Ierland, Spanje en Italië. De kapitaalmarktrente daalde naar een historisch dieptepunt in april. Daarna ging de lange rente

in de zomer weer omhoog, om vervolgens een nieuwe daling in te zetten. Vooral de maatregelen van de ECB zorgden

voor aanhoudende druk op de rentestanden. De Duitse 10-jaarsrente begon het jaar op 0,54% en eindigde het jaar licht

hoger op 0,68% wat leidde tot een negatief rendement van 0,4% (stijgende rente betekent lagere obligatiekoersen). 

Global High Yield bleef met een verlies van 4,3% achter bij de meeste andere vastrentende  waarden categorieën. De

risico-opslag op deze obligaties liep in de tweede helft van 2015 gestaag op. Dit kwam mede door de forse daling van de

olieprijs. Schuldpapier uit opkomende landen in harde valuta realiseerde een jaarrendement van 0,7%. Schuldpapier uit

opkomende landen dat in lokale valuta noteert, moest, door de daling van de valuta van sommige opkomende landen ten

opzichte van de euro, een verlies van 5,2% incasseren.

Wereldwijde aandelen kenden, ondersteund door het ruime monetaire beleid, een goede start van het jaar. Rond de

zomer zorgde onrust rond opkomende landen, de dalende olieprijs, en onzekerheid over het monetaire beleid van de

Amerikaanse Centrale Bank voor een draai. Wereldwijde aandelenmarkten behaalden per saldo een rendement van 2,1%

in lokale valuta. Aandelen opkomende landen moesten terrein prijsgeven en eindigden het jaar met een verlies van 5,8%

in lokale valuta.
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Grondstoffen waren in 2015 de negatieve uitschieter. De schaliegas-revolutie, het gewijzigde beleid van OPEC en extra

aanbod uit Iran, waren allemaal factoren die zorgden voor een zeer groot aanbod van olie. Het vertragen van de Chinese

economie was uiteraard ook een belangrijke factor. Per saldo behaalde deze categorie een rendement van -25,2%  in

euro's.

De uiteenlopende bewegingen in monetair beleid leidden tenslotte ook tot grote valutabewegingen. Vooral de

Amerikaanse dollar werd fors sterker. De stijging ten opzichte van de euro bedroeg bijna 11%. 

Vooruitblik

Het IMF verwacht dat de economische groei in Europa in 2016 naar 1,7% zal aantrekken. De lage olieprijs, het ruime

monetaire beleid en de zwakke euro zullen ook in 2016 een positief effect hebben. Voor de Verenigde Staten verwacht

het IMF een groei van 2,8%. Toch staan ook in de Verenigde Staten niet alle seinen op groen. De oliesector heeft

duidelijk last van de verder dalende olieprijs. Verder ligt de concurrentiepositie ook onder druk vanwege de sterke

Amerikaanse dollar. Aan de andere kant vormen de ontwikkeling van de huizenmarkt, de consumentenbestedingen en de

arbeidsmarkt duidelijk positieve krachten. Voor China verwachten we een aanhoudend lastige periode en aanhoudende

onzekerheid. Beleidsmakers beschikken over voldoende reserves om indien gewenst de economie verder te stimuleren.

Er is ook ruimte voor een renteverlaging. Een harde landing van de Chinese economie valt niet uit te sluiten. Als een

dergelijk scenario zich voordoet, dan kan dit ook negatieve gevolgen hebben voor de Europese en de Amerikaanse

economie hebben.

Wereldwijd zal er opnieuw sprake zijn van een lage inflatieomgeving. De deflatoire krachten blijven per saldo sterk. De

voornaamste oorzaken hiervan zijn de pogingen tot schuld afbouw en de daardoor haperende vraag, de overcapaciteit op

de arbeidsmarkt in de eurozone, waardoor de loongroei gematigd blijft, en de fors gedaalde grondstofprijzen. Hierdoor zal

de inflatie zeker in Europa onder de doelstelling van de centrale bank blijven.

2016 zal opnieuw een beleggingsjaar worden waarin met vele risico's rekening gehouden moet worden. Mogelijke verdere

renteverhogingen  in de Verenigde Staten kunnen de druk op opkomende landen verder doen toenemen. Hetzelfde geldt

voor dalende grondstofprijzen. Een crisis in de opkomende markten is daarmee een risico dat boven de markt hangt. 

In 2016 zal nog steeds sprake zijn van een zeer ruim monetair beleid, alleen in de Verenigde Staten wordt dit voorzichtig

afgebouwd. De Bank for International Settlements (BIS) heeft veelvuldig gewaarschuwd dat het extreem ruime monetaire

beleid mogelijk voor nieuwe zeepbellen op de financiële markten zorgt.

De verwachte rendementen voor de middellange termijn zijn gematigd. De lage economische groei en lage inflatie in de

eurozone, gecombineerd met het ruime monetaire beleid van de ECB, zal de rentetarieven laag houden. Het verwacht

rendement voor veilige obligaties is dan ook laag. Door de gestegen risico-opslagen zijn de verwachte rendementen voor

High Yield en Emerging Markets Debt (EMD) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vanuit waarderingsoogpunt geeft het

fonds de voorkeur aan aandelen Europa en Opkomende Markten.

4.6.4 Activiteiten en behaalde resultaten beleggingen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de beleggingsresultaten. Eerst op hoofdlijnen, in een subparagraaf  zal per

beleggingscategorie aangegeven worden welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat daar mee bereikt is.

Rendementen en de waarde van de beleggingsportefeuille

De dekkingsgraad van het fonds, gebaseerd op de marktrentetermijnstructuur, is in 2015 licht gestegen en kwam uit op

106,6% (2014: 104,2%). Het renterisico van het fonds is bewust slechts deels beschermd. Het bestuur is van mening dat

de lange rente zich fors onder het te verwachten lange termijn gemiddelde bevindt. Toepassing van de nieuwe UFR

methode op de rentetermijnstructuur heeft geleid tot een beleidsdekkingsgraad van 113,5% per ultimo 2015 

(2014: 123,8%). Het beleid van afdekking van extreme risico's en het beleggingsbeleid zijn in 2015 niet wezenlijk

veranderd.
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Het totale beleggingsrendement inclusief de waarde uit de rente-, aandelen en valutabescherming (de 'hedges') bedroeg

in 2015 1,0%. Zonder de bijdrage van de bescherming bedroeg het rendement 5,1%, vooral gedragen door Infrastructuur 

(27%), Private Equity (22%), de aandelen (10,4%) en de vastgoedportefeuille (9,2%). 

Beleggingsresultaten van het fonds over 2015 (in procenten) 

      

  Rendement 

van het fonds 

 Rendement 

van de benchmark 

 

      

      

Aandelen  10,4  8,6  

Vastrentende waarden  0,1  -0,2  

Alternatieve beleggingen  -1,9  -6,9  

Vastgoed  9,2  8,4  

Liquide middelen      

      

      

Totaal  5,1  3,3  

      

Totaal inclusief hedges  1,0    

      

 

De rendementen zijn vastgesteld volgens de GIPS-methode. GIPS staat voor Global Investments Performance

Standards. De rendementen zijn exclusief de kosten voor het vermogensbeheer die zijn opgenomen in de jaarrekening.

4.6.4.1 Activiteiten en resultaten per beleggingscategorie

Nadat in de voorgaande paragraaf de resultaten op hoofdcategorieën zijn weergegeven, wordt in dit deel in detail

ingegaan op de ontwikkelingen per subcategorie.

Vastrentende waarden

Activiteiten

In 2015 zijn drie nieuwe vastrentende waarden portefeuilles gecreëerd en twee portefeuilles opgeheven. Deze wijzigingen

zijn een gevolg van de herinrichting van de vastrentende waarden portefeuille in maart 2015, waarbij explicieter

onderscheid is gemaakt tussen het matching-deel en het deel dat niet in de matching portefeuille past. Hiervoor zijn de

oude staatsobligatieportefeuille en de bedrijfsobligatieportefeuille opgeheven en grotendeels omgezet naar de volgende

nieuwe portefeuilles per het tweede kwartaal.

1.   Staats- en staats-gerelateerde obligatie portefeuille 

2.   Bedrijfsobligatie portefeuille

3.   Gesecuritiseerde obligatie portefeuille 

De totale vastrentende waarden portefeuille bestaat hiermee uit acht deelmandaten, elk met hun eigen specifieke

benchmark en mandaatrichtlijnen. 
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Staats- en staats-gerelateerde obligaties

Als onderdeel van de herstructurering van de vastrentende waarden portefeuille is per het tweede kwartaal de

staatsobligatieportefeuille gewijzigd in een portefeuille die naast staatsobligaties ook in staats-gerelateerde obligaties

mag beleggen. De benchmark bestaat voor 55% uit staatsobligaties en voor 45% staats-gerelateerde obligaties van hoge

kwaliteit. Het staatsobligatiedeel bestaat voor 85% uit euro gedenomineerde staatsobligaties en voor 15% uit niet-euro

gedenomineerde staatsobligaties van hoge kwaliteit. De portefeuille is volledig afgedekt naar euro.

Sinds de oprichting hebben deze obligaties een negatief rendement behaald, wat met name werd veroorzaakt door een

stijging van de kapitaalmarktrente in het tweede kwartaal. De portefeuille behaalde een rendement van -2,6% wat

nagenoeg gelijk is aan het resultaat van de benchmark -2,5%.

Staatsobligaties - kortlopend

De benchmark bestaat uit staatsobligaties met een korte looptijd van 1-3 jaar waarvan 85% uit euro gedenomineerde

staatsobligaties en voor 15% uit niet-euro gedenomineerde staatsobligaties van hoge kwaliteit. Het valutarisico van de

portefeuille is volledig afgedekt naar euro. Door de korte looptijd valt er ieder jaar een derde van de obligaties uit de

benchmark en wordt een derde aan nieuwe obligaties toegevoegd. De portefeuille is dusdanig ingericht dat

transactiekosten zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl optimaal wordt geprofiteerd van de spread en de steilheid van de

rentecurve. De portefeuille behaalde een rendement van 0,4% wat nagenoeg gelijk is aan het resultaat van de benchmark

0,3%.

Nederlandse woninghypotheken 

Het Particulier Hypotheken Fonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance belegt in hypotheken waarvan het

onderpand particuliere Nederlandse woningen betreft. Het fonds belegt zeer defensief in vergelijking met de Nederlandse

grootbanken. Bijna twee derde van het fonds is belegd in hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast

bestaat nog een groot deel van de portefeuille uit hypotheken waarbij de hoofdsom kleiner is dan 65% van de

marktwaarde van de woning. Per saldo bevindt zich meer dan 90% van de portefeuille in deze twee veilige segmenten.

Het rendement op deze belegging in 2015 was 3,5% en wist het rendement van de benchmark, 0,6% te verslaan. 

Sinds eind 2015 wordt ook belegd in het Dynamic Credit Dutch Mortgage Fund. De belegging wordt tegen dezelfde

benchmark gehouden als het Particulier Hypotheken Fonds. De beleggingen in dit fonds worden door het pensioenfonds

gericht gestuurd door commitments per looptijd en risicosegment af te geven.

Gesecuritiseerde obligaties - investment grade

Als onderdeel van de herstructurering van de vastrentende portefeuille is per het tweede kwartaal een separate

portefeuille met gesecuritiseerde obligaties opgericht. De benchmark bestaat uit gesecuritiseerde obligaties van hoge

kwaliteit luidend in Euro valuta. Sinds de oprichting hebben deze obligaties een licht negatief rendement behaald, wat met

name werd veroorzaakt door een stijging van de rente op de onderliggende staatsobligaties. Maar ook de spread op

gesecuritiseerde obligaties steeg en leverde zodoende ook een negatieve bijdrage. In het afgelopen jaar was het

rendement van de portefeuille (-0,7%) grofweg in lijn met de benchmark (-0,7%). 

Bedrijfsobligaties - investment grade 

Als onderdeel van de herstructurering van de vastrentende portefeuille is per het tweede kwartaal een separate

portefeuille met bedrijfsobligaties opgericht. Sinds de oprichting hebben investment grade bedrijfsobligaties een licht

negatief rendement behaald, wat geheel is toe te schrijven aan het tweede kwartaal toen zowel de rente op

staatsobligaties als credit spreads opliepen. Het is Robeco wel gelukt de benchmark te verslaan over de periode sinds

oprichting, wat te danken is aan goede titelselectie. De portefeuille behaalde een rendement van -1,4% tegenover een

rendement van -1,9% voor de benchmark.

Bedrijfsobligaties - laag risico 

De doelstelling van de portefeuille is om over een periode van 3 tot 5 jaar een hoger risicogecorrigeerd rendement 

(hogere Sharpe ratio) te behalen dan de benchmark. Deze portefeuille loopt sinds het vierde kwartaal van 2014. In het

afgelopen jaar was het rendement (0,7%)grofweg in lijn met de benchmark (0,6%) van obligaties met een looptijd van 1-5

jaar, maar dit werd behaald met aanzienlijk minder risico. 
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Gesecuritiseerde Nederlandse woninghypotheken

Dit deel van de vastrentende waarden portefeuille richt zich op obligaties die gedekt worden door Nederlandse

woninghypotheken. Deze obligaties zijn zodanig gestructureerd dat ze bij wanbetalingen zo lang mogelijk buiten schot

blijven. In feite wordt er hiermee in het meest veilige gedeelte van een al zeer risicoarme beleggingscategorie belegd.

Economische onzekerheden als de op handen zijnde renteverhoging in de Verenigde Staten en de zorgen rondom China

zorgden voor een laag absoluut rendement (0,8%), dat overigens wel hoger was dan het benchmarkrendement (0,4%).

De belangrijkste oorzaken voor de outperformance waren de overweging in de minder liquide Nederlandse RMBS

programma's en de hogere 'carry' van de portefeuille ten opzichte van de benchmark.

High Yield obligaties

Het afgelopen jaar was één van de slechtste jaren ooit voor de beleggingscategorie Global High Yield, wat geheel toe te

schrijven is aan de tweede jaarhelft die werd gekenmerkt door de  risico averse  houding in het algemeen op financiële

markten en de daling van de olieprijs in het bijzonder. De zwaar getroffen energiesector is met name stevig

vertegenwoordigd in de Amerikaanse index, die ongeveer 80% van de wereldwijde benchmark uitmaakt. Ook de sterk

gestegen dollarkoers drukte het sentiment in de Verenigde Staten. Door zeer goede titelselectie wist de beheerder de

benchmark echter in zeer ruime mate te verslaan en een rendement van  -0,4% te realiseren tegenover een benchmark

van -4,4%.

De outperformance kwam tot stand door een combinatie van individuele titelselectie en sector/regio allocatiebeslissingen.

Aandelen

Het jaar 2015 was voor aandelen een wisselend beleggingsjaar. Europese markten lieten behoorlijke rendementen zien

en door de depreciatie was het rendement in euro's gemeten voor wereldwijde beleggingen ook sterk. Ook Japan

behaalde een behoorlijk rendement. Gemeten in dollars behaalde de Amerikaanse markt echter slechts een miniem

positief resultaat. Emerging markets, gemeten in zowel Amerikaanse dollars als euro's, lieten een daling zien. 

De rendementen werden behaald in het kader van een in Europa wat aantrekkende groei en doorgaande monetaire

stimulansen. In de VS was de economische groei sterker maar werd in december de rente verhoogd door de FED.

De aandelenrendementen die het pensioenfonds in de afgelopen 3 jaren heeft behaald (15,3% op jaarbasis), zijn in

absolute zin goed en eveneens sterk ten opzichte van de benchmark (14,3% op jaarbasis). 

In de aandelenportefeuille van het pensioenfonds vonden het afgelopen jaar geen verschuivingen plaats nadat in 2014 de

portefeuille van ontwikkelde aandelen opnieuw werd ingericht en er nieuwe managers werden toegevoegd. Het emerging

deel van de aandelenportefeuille werd in 2015 eveneens ongemoeid gelaten.

Ontwikkelde markten

Het aandelenportefeuillegedeelte dat zich richt op de ontwikkelde aandelenmarkten heeft een brede spreiding over

landen conform de MSCI wereld index. De betreffende beleggingen worden daarbij beheerd door diverse beheerders met

factorpremies en stijlen die elkaar aanvullen. Aan het eind van 2015 bestond deze portefeuille uit de volgende

aandelenmandaten:

Robeco Global Equities     20% 
Robeco Global Conservative Equities   15% 
PanAgora      15% 
AQR       18% 
Numeric       13% 
Schroders      10% 
AXA         5% 
Dimensional        5% 
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Ten opzichte van de benchmark (wereldindex) werd wederom een stevige outperformance behaald (12,7% vs 10,4%)

waarbij nagenoeg alle managers de index bij wisten te houden of te verslaan. Enkel Robeco Global Equities leverde geen

toegevoegde waarde en liet een underperformance zien (9,5% vs. 10,4%).

Opkomende markten

De opkomende markten aandelenportefeuille van het fonds beleefde wederom een turbulent jaar. Dalende

grondstoffenprijzen en vooral zorgen over Chinese economie hadden de beurzen in hun greep. Opkomende markten

behaalden negatieve rendementen en presteerden opnieuw minder dan ontwikkelde markten. 

Deze portefeuille bestaat uit drie producten: een fundamenteel product en een kwantitatief product van Robeco en een

minimum volatility product van Quoniam.

Quoniam Min Risk  26% 
Robeco Quant Draco   39% 
Robeco Draco    35% 

De portefeuille wist in 2015 geen positief rendement te behalen (-5,1% vs -5,2%). Wel behaalden  Quoniam (-4,0%) en

het fundamentele Draco (-3,6%) een beter rendement dan de benchmark (-5,2%).

Alternatieven

Risk Parity

Sinds mei 2013 wordt belegd in twee risk parity fondsen. Risk parity is een vorm van strategische allocatie in traditionele

beleggingscategorieën waarbij de portefeuille op basis van risico wordt gespreid. De verwachting is dat door meer en

betere diversificatie het rendement stabieler is en minder gevoelig is voor aandelenrisico. Het rendement over 2015 was

teleurstellend. Geen enkele categorie behaalde een overtuigend positief resultaat, terwijl grondstoffen in 2015 fors zijn

gedaald. De kapitaalallocatie naar grondstoffen binnen risk parity bedraagt 20% tot 30% en deze bijdrage verklaart vrijwel

het hele verlies over 2015. De portefeuille rendeerde 2,5%.

Private equity

De private equity markt kende gedurende 2015 twee gezichten. Enerzijds werd de markt positief beïnvloed door de

krachtige fusie- en overnamemarkt. Anderzijds was er het negatieve effect van hoge waarderingen in de markt die een

demper zette op de aankopen. Met name bestaande bedrijven waren zeer actief met uitbreiding van hun marktaandeel.

Dit leverde voor de private equity fondsen een grote vraag naar hun ondernemingen in portefeuille. Door de hoge

waarderingen in de markt resulteerde dit in goede verkoopprijzen en hoge rendementen bij verkoop. De uitkering van de

opbrengsten bezorgde de investeerders een grote kasstroom uit de fondsen en een dalende omvang van hun

portefeuilles. Om wegingen op peil te houden werden nieuwe verplichtingen met fondsen aangegaan. De hoeveelheid

nieuw opgehaalde gelden voor investeringen steeg dan ook naar hoogtes vergelijkbaar met het topjaar van 2007. Door de

hoge prijzen voor overnames waren de fondsen zeer terughoudend met investeringen. Deze bleven dan ook sterk achter.

Gevolg van dit alles is een grote hoeveelheid geld wat klaar zit aan de zijlijn om te worden geïnvesteerd. Het verleden

leert dat dit een voorbode is voor iets lagere rendementen naar de toekomst. Opvallend is ook de terugkomst in de markt

voor investeringen in nieuwe ondernemingen. De venture capital en groeifondsen die zich op deze markt begaven

investeerden beduidend meer dan in voorgaande jaren. Veel van de bedragen gingen naar initiatieven op energie gebied

en gezondheidszorg. Met name hernieuwbare energie en energie efficiency kreeg veel aandacht. Het maatschappelijk

verantwoord ondernemen komt steeds meer als vast thema aan de orde bij veel van de private equity fondsen.

Initiatieven voor een meer veilige arbeidsmarkt, goede sociale omstandigheden en oog voor het milieu zien we als

terugkerend thema. Verder zien we onder druk van het maatschappelijke debat steeds meer aandacht voor de kosten.

Recentelijk hebben de internationale institutionele investeerders, verenigd in ILPA, een model uitgevaardigd voor

transparante rapportage van de kosten. Er wordt druk uitgeoefend op de beheerders om dit model actief in hun

rapportage te gaan gebruiken. Deze verhoogde transparantie zal aan institutionele investeerders handvatten geven voor

het zetten van verdere druk op verlaging van de kosten.
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Inmiddels zien we dat beheerders de kosten die ze voorheen doorbelasten aan hun onderliggende deelnemingen voor

additionele diensten, niet langer kunnen doorschuiven, maar volledig gaan verrekenen met de beheerkosten die ze bij

investeerders in rekening brengen. Dit zal een verder drukkend effect op de totale kosten met zich mee brengen en gaan

leiden tot een betere gelijkschakeling van de belangen tussen enerzijds de fondsmanagers en anderzijds de

investeerders. Incidenten die hebben plaatsgevonden en die ruime aandacht in de media kregen, hebben de gehele

private equity markt teveel overschaduwd. De betreffende fondsen zaten niet in onze portefeuille.

De beleggingen in de portefeuille behaalden over 2015 een positief rendement van 22,1%. Met name de aanloopkosten

voor nieuwe fondsen die in het programma zijn opgenomen zorgden voor een enigszins drukkend effect. Door de hiervoor

beschreven effecten van hoge verkopen en lage aankopen blijft het programma nog enigszins achter bij de doelweging

en de huidige plannen. Wij verwachten echter dat dit slechts tijdelijk zal zijn en dat met een normalisatie in de markt ook

de investeringen weer zullen stijgen.

Infrastructuur

De vraag naar nieuwe infrastructuur blijft hoog. Niet alleen binnen de economische infrastructuur maar ook bij de sociale

infrastructuur. De wens voor nieuwe scholen, nieuwe ziekenhuizen en andere sociale gebouwen is hoog. De

mogelijkheden voor overheden om deze te laten bouwen is beperkt. Vandaar de toename in de publiek- private

samenwerking tussen infrastructuurfondsen en overheden. Ook bij de economische infrastructuur zoals wegen,

spoorwegen, luchthavens, havens, energie- en watervoorziening lieten een toenemende vraag gezien. Vooral de stijging

binnen hernieuwbare energie via wind- en zonenergieparken. De omschakeling van kolen gestookte centrales naar gas

gestookte centrales dreef de investeringen naar gaspijpleidingen op. Binnen de infrastructuurfondsen is er veel aandacht

voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel aandacht gaat uit naar het bestrijden van verzuim door ziekte

en ongevallen. Het veilig werken zowel in de havens als bij de bouw van nieuwe infrastructuur projecten is een

terugkerend punt op de agenda's bij deze ondernemingen. Oog voor het milieu en terugdringen van de CO2 emissie

binnen de transport infrastructuur investeringen zijn vaste agendapunten. 

Door de stijgende vraag en de beperkte mogelijkheden voor investeringen in de bestaande infrastructuur zien we in deze

markt een sterk toenemende concurrentie. Dit leidt enerzijds tot opdrijvende prijzen en dus toekomstig mogelijk lagere

rendementen. Het geeft tevens een verschuiving in risico van de meer stabiele infrastructuur investeringen naar de meer

risicovolle ontwikkeling van nieuwe projecten. Tevens draagt het in zich het risico van gebruik van hoge

hefboomfinanciering, wat op termijn het risicoprofiel verhoogt. Deze ontwikkelingen hebben onze aandacht. Het beleid

van het pensioenfonds is dat we slechts een beperkte hefboom toestaan.

De beleggingen in portefeuille hadden wederom een zeer goed jaar. Het totale rendement over 2015 behaald bedroeg 

27,3% en kwam hiermee ruim boven de benchmark en de verwachtingen. De goede resultaten werden door alle fondsen

in portefeuille gedragen. 

De toevoeging van enkele nieuwe fondsen gedurende het jaar heeft een iets drukkend effect gehad op het totale

rendement door de aanloopkosten. De opbouw van het totale programma ontwikkelt zich conform plan. 

Vastgoed

De vastgoed portefeuille bestaat uit beleggingen bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance en

Bouwinvest. Daarnaast heeft het fonds een belegging in Q-park.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SARE&F)

De vastgoedportefeuille in beheer bij SARE&F bedroeg ultimo 2015 € 1.512 miljoen en bestond uit € 785 miljoen direct

Nederlands vastgoed, € 82 miljoen Nederlandse vastgoedfondsen, € 301 miljoen discretionaire internationale

vastgoedbeleggingen en € 344 miljoen aan internationale vastgoedfondsen.

De directe Nederlandse vastgoedportefeuille heeft betrekking op woningen, winkels, kantoorgebouwen / bedrijfsruimten

en maatschappelijk vastgoed die het fonds zelf in eigendom heeft en waarvoor het huurpenningen ontvangt. De

discretionaire internationale vastgoedbeleggingen betreffen een portefeuille Duitse woningen en een portefeuille Franse

winkels.
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Net als de totale beleggingsportefeuille, heeft de vastgoedportefeuille een groeidoelstelling. Daarom heeft het fonds,

naast de hierboven genoemde daadwerkelijk belegde bedragen, voor € 209 miljoen aan commitments uitstaan naar

toekomstige Nederlandse vastgoedprojecten, en heeft het fonds voor € 235 miljoen aan nog niet afgeroepen

commitments uitstaan voor diverse vastgoedfondsen.

Activiteiten

Het beheer van de vastgoedportefeuille is gericht op het opbouwen en in stand houden van een vastgoedportefeuille met

een core beleggingsprofiel. De activiteiten die worden uitgevoerd om deze doelstelling te behalen, kunnen grofweg

worden onderverdeeld in aankopen, vastgoedbeheer en verkopen.

Aankopen

In 2015 heeft het fonds goedkeuring verleend voor de verwerving van kwalitatief hoogwaardige vastgoedbeleggingen met

een totale waarde van ruim € 300 miljoen. Er is goedkeuring gegeven voor de verwerving van 6 nog te bouwen

woningobjecten in Nederland waarmee een totale investering gemoeid is van € 139 miljoen. Eén van deze projecten

betreft een groot transformatieproject in het centrum van Rotterdam. Een bestaand kantoorgebouw zal worden

aangekocht en onder leiding van het architectenbureau OMA worden getransformeerd tot aantrekkelijke

stadsappartementen. Verder is besloten tot de aankoop van drie winkelobjecten voor € 13 miljoen. Gedurende het jaar

2015 is gewerkt aan de acquisitie van een zorgobject in Lisse voor de portefeuille maatschappelijk vastgoed. Begin 2016

heeft het pensioenfonds positief beslist over de verwerving van dit object, ter grootte van € 8 miljoen. De bouw van het

object zal in de loop van 2016 van start gaan.

In september 2015 besloot het fonds om haar discretionaire beleggingen in Frans vastgoed uit te breiden met € 65

miljoen door de verwerving van twee woon/winkelpanden in het centrum van Parijs. In oktober 2015 werd besloten tot een

investering in het USAA Government Building Fund, een belegging in overheidskantoren in de Verenigde Staten. Hiermee

was een bedrag gemoeid van € 35 miljoen. In december volgde een goedkeuring op een investering in een Aziatisch

winkelfonds ter waarde van € 50 miljoen.

Vastgoedbeheer

Twee winkelunits op de Kalverstraat in Amsterdam zijn gerenoveerd en samengevoegd waardoor een meer courante

winkelruimte is ontstaan. Deze ruimte is bij oplevering verhuurd aan een internationale modeketen die hier haar eerste

Nederlandse vestiging heeft geopend. De herontwikkeling heeft geleid tot een grote waardevermeerdering van het

vastgoed met ruim € 11 miljoen. Ook bij andere panden wordt actief management toegepast. Om het winkelcentrum voor

bezoekers en winkeliers aantrekkelijker te maken heeft in het winkelcentrum Carnisseveste in Barendrecht een

optimalisatie plaatsgevonden waarbij winkelunits zijn samengevoegd en verhuurd aan Action.

Verkopen

In 2015 zijn drie winkelobjecten met een gezamenlijke waarde van € 8 miljoen, twee woningobjecten ter waarde van € 5

miljoen en één kantoor in Amsterdam ter waarde van € 7 miljoen verkocht. Met deze verkopen is een boekwinst

gerealiseerd van € 1 miljoen. De directe Nederlandse kantorenportefeuille van het fonds wordt volledig afgebouwd.

Verder is een uittreding gerealiseerd uit het AREA fund North America ter grootte van € 10 miljoen.

De uittreding komt doordat onderliggende vastgoedfondsen geld terugstorten op het moment dat de looptijd van het fonds

beëindigd is.  Een deel van deze terugstorting wordt uitgekeerd aan de participanten.

In 2015 verkreeg de SARE&F vastgoedportefeuille van het fonds in de Global Real Estate Sustainability Benchmark het

predicaat Green Star. Dit houdt in dat de portefeuille behoort tot de best presterende portefeuilles op het gebied van

duurzaamheidsbeleid en de implementatie daarvan.
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Vastgoed portefeuille Bouwinvest

Sinds januari 2014 is er een participatie in het Bouwinvest Residential Fund van € 50 miljoen. Deze participatie is

inmiddels gegroeid tot circa € 55 miljoen. Het Bouwinvest Residential Fund belegt voornamelijk in vrije sector

huurwoningen in de Randstad, Brabantse stedenrij en Zwolle/Arnhem/ Nijmegen. Over 2015 heeft het Bouwinvest

Residential Fund een rendement laten zien van 12,5% met een bovengemiddelde bezettingsgraad van 97,6%. In 2015 is

er voor € 470 miljoen aan nieuwe transacties getekend. Deze nieuwbouwprojecten die zich voornamelijk in de Randstad

bevinden zullen in de komende jaren na oplevering worden toegevoegd aan het Bouwinvest Residential Fund. In 2015

heeft het Bouwinvest Residential Fund wederom de Global Real Estate Sustainability Benchmark Green Star toegewezen

gekregen met een overall score van 66 punten ten opzichte van een gemiddelde score (benchmark) van 55 punten.

Q-Park

Dit betreft een belegging in het niet-beursgenoteerde eigen vermogen van Q-Park .De resultaten van Q-Park zijn in lijn

met de verwachting. Zowel de parkeerinkomsten als de geplande kostenbesparing zijn in lijn met het budget ondanks de

negatieve impact van de aanslagen in Parijs. Q-Park is in het afgelopen jaar verder gestabiliseerd. Zo is de Raad van

Bestuur met de aanstelling van een CFO weer volledig, is het vreemd vermogen verder teruggebracht en heeft er

herfinanciering plaatsgevonden tegen een lagere rente. Daarnaast is een portefeuilleplan voor de komende jaren

gepresenteerd. Een aandachtspunt blijft de liquiditeit van de belegging in Q-Park. Het rendement van de belegging was

5,3%.

Resultaat en effect voor Rabobank Pensioenfonds

De vastgoedportefeuille had aan het begin van het jaar een omvang van € 1.494,5 miljoen. De goedgekeurde aankopen

en de positieve waardeontwikkeling hebben bijgedragen aan de groei van de vastgoedportefeuille. De verkopen van

vastgoedobjecten in Nederland droegen bij aan het op peil houden van de gemiddelde portefeuillekwaliteit. De verkoop

van een deel van de participaties in het AREA fund North America dragen bij aan de transitie van de internationale

vastgoedportefeuille naar een meer directe belegging. Aan het eind van het jaar bedroeg de totale vastgoedportefeuille

€ 1.655,2 miljoen.

Op de totale vastgoedportefeuille werd in 2015 een rendement behaald van 9,2%. Dit rendement bestaat uit een direct

rendement van 7,4% en een indirect rendement van 12,4%.

4.6.5 Balansmanagement

Doelstelling van het balansmanagement is het bijsturen van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille op zodanige

wijze dat dit overeenkomt met de risicopreferentie van het bestuur en de deelnemers.

Het fonds heeft stilgestaan bij de huidige aanpak rondom het sturen op het gewenste risicoprofiel en heeft een

risicoraamwerk opgesteld. Het raamwerk kent vier stappen:

 

1. Vaststelling risicohouding van de deelnemers, in overleg met het verantwoordingsorgaan

2. Vertaling van de risicohouding naar een risicobudget. Dit risicobudget is gedefinieerd als een minimale UFR-

dekkingsgraad (pijngrens) in een vooraf gedefinieerd economisch stressscenario

3. Bepaling van de invulling van het risicobudget. Afhankelijk van de risicopremies op verschillende risicofactoren (zoals

rente en aandelen) wordt bepaald in hoeverre en waar het risicobudget wordt ingezet

4. Instrumentkeuze. Blootstelling aan risicofactoren kan op verschillende manieren worden bereikt en kan lineair of niet-

lineair vormgegeven worden.

� De belangrijkste aspecten en aanpak van het strategisch risicomanagementbeleid zijn onveranderd en sluiten aan bij

het gekozen risicoraamwerk. Het raamwerk moet dan ook gezien worden als een formalisatie van langer bestaand

beleid.

� Het nFTK is ingevoerd. 
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De belangrijkste aspecten van het strategisch risicomanagementbeleid zijn onderstaand weergegeven. 

Marktrente als uitgangspunt

Het risicomanagementbeleid van het fonds is gericht op de economische dekkingsgraad. Dat wil zeggen dat de

verplichtingen worden gewaardeerd op basis van de in de markt waarneembare swapcurve. De wet schrijft echter voor

dat beslissingen over korting en indexatie moeten worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad. Deze is

gebaseerd op een waardering van de verplichtingen met de UFR-curve. De hierboven beschreven pijngrens is dan ook

gekoppeld aan de UFR-dekkingsgraad van het fonds. De verdeling van het risicobudget vindt plaats op economische

grondslag.

Dominante risicofactoren en instrumenten

Het strategisch risicomanagementbeleid is gericht op het afdekken van ongewenste dekkingsgraadrisico's, in het

bijzonder zeer lage dekkingsgraden ("staartrisico's"). Afdekking van deze dekkingsgraadrisico's vindt plaats door inzet van

derivaten die het risico van een aantal dominante risicofactoren reduceren. Deze dominante risicofactoren betreffen rente,

inflatie en aandelenrisico. De derivaten die het fonds hanteert, betreffen in het algemeen renteswaps, swaptions,

inflatieswaps, aandelenopties, total return swaps en equity linked swaptions. 

Onderstaande figuren laten de beweging van de risicofactoren rente en aandelen zien in het verslagjaar. De

aandelenmarkten hebben wisselend gepresteerd en zijn het jaar afgesloten met een kleine min. Het extra

aandelenrendement van het fonds als gevolg van het actief management bedraagt ongeveer 1.8% .

Onderstaande grafiek  geeft de waardeontwikkeling weer van de aandelenbenchmark uitgedrukt als een index waarbij de

startpositie op 100% is gesteld.

De 30-jaarsswaprente heeft een looptijd die het best aansluit bij de gemiddelde looptijd van de verplichtingen van RPF.

Deze rente is in het eerste kwartaal tot een historisch dieptepunt gedaald, waarna herstel optrad in het tweede kwartaal.

De beweging in de tweede helft van het jaar is beperkt geweest.
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Sturing op feitelijk dekkingsgraadrisico

Het risicomanagementbeleid van Rabobank Pensioenfonds sluit zoveel mogelijk aan bij de feitelijke situatie van het

fonds. De verschillen tussen het strategische (dat volgt uit de ALM studie) en feitelijke beleggingsbeleid van het fonds zijn

veelal beperkt. Jaarlijks wordt het gewenste risicoprofiel op middellange termijn in kaart gebracht door gebruik te maken

van een beperkt aantal extreme economische scenario's. Deze scenario's hebben een horizon van 3 jaar en beschrijven

extreme doch realistische bewegingen van de belangrijkste risicofactoren. Om onafhankelijkheid te waarborgen worden

de scenario's geleverd door Kennis en Economisch Onderzoek van de Rabobank (KEO). Het fonds bepaalt wat de

minimaal acceptabele uitkomst is voor de actuele UFR-dekkingsgraad in deze scenario's. Dit vormt het uitgangspunt voor

het middellange termijn risicobudget voor het fonds. Door bijsturing van de asset allocatie en door de inzet van derivaten

wordt ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad, gegeven de strategische asset allocatie en de gedefinieerde scenario's, zo

goed mogelijk binnen dit risicobudget valt. Naast het risicokader dat wordt gevormd door de resultaten in de diverse

economische stress scenario's vindt beoordeling van het risico plaats met behulp van zogenaamde schoktabellen. Deze

schoktabellen geven inzicht in de impact op de dekkingsgraad door onmiddellijke veranderingen in de dominante

risicofactoren. 

Omvang en invulling risicobudget

De omvang en invulling van het risicobudget zijn dynamisch van aard en gebaseerd op het feitelijke dekkingsgraadrisico.

Het risicobudget is gebaseerd op de pijngrenzen (bij huidige of lagere dekkingsgraadniveaus maximaal 15% korting op

deelnemersniveau in een vooraf gedefinieerd stress-scenario), de fijngrenzen (pensioenresultaat op deelnemersniveau

op basis van volledige indexatie) en de inschatting van de risicopremies (zowel op rente, inflatie als zakelijke waarden).

Deze risicopremies bepalen in hoeverre het risicobudget benut wordt. Dit betekent dat er geen sprake is van een vast

afdekkingspercentage voor bijvoorbeeld rente, maar de mate van afdekking gebaseerd wordt op het gewenste

risicoprofiel op korte en middellange horizon. Sturing vindt plaats door de exposure naar de dominante risicofactoren 

(rente, inflatie en aandelen) te verhogen dan wel te verlagen. Uit efficiëntie- en flexibiliteitsoverwegingen gebeurt dit veelal

door inzet van derivaten. De specifieke invulling is mede afhankelijk van de beoordeling van risicopremies van in het

bijzonder rente en aandelen op korte en middellange termijn. Ook de keuze van specifieke instrumenten is direct

afhankelijk van de gewenste invulling van het risicobudget. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de

afweging tussen enerzijds het (staart)risico en anderzijds het opwaarts potentieel. 
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Aanpassingen hedgeportefeuille

De hedgeportefeuille omvat het geheel van transacties die als doel hebben het beleggingsrisico binnen afgesproken

grenzen te managen. Afhankelijk van marktomstandigheden (niveau van de rente, beursontwikkelingen) kan daar, binnen

de kaders van het risicobeleid, actief worden geacteerd. In 2015 heeft zich dat onder meer vertaald in een verlaging van

de renteafdekking in de eerste helft van het jaar (bij een 30-jaars swaprente rond 0,9%) en  het doorrollen van aflopende

opties. Nadat de rente weer was gestegen is de renteafdekking weer verhoogd. 

Fixed Income portefeuille

De fixed income portefeuille is begin 2015 herschikt om beter aan te sluiten op de (rente)afdekkingsdoelstelling van deze

portefeuille. De hoge kredietwaardigheid van de portefeuille staat hierbij centraal. Het gevolg hiervan is dat niet-euro

staatsobligaties en staatsgerelateerde obligaties met een rating lager dan AA niet meer in de matchingportefeuille worden

meegenomen (maar in de returnportefeuille). Door de herschikking van de vastrentende portefeuille wordt het afdekken

van de verplichtingen van het fonds door de fixed income portefeuille samen met de rentederivaten (gezamenlijk de

matchingportefeuille) meer benadrukt. Dit wordt uitgevoerd door middel van een continue afweging tussen looptijden van

obligaties en rentederivaten voor de invulling van de matching portefeuille in plaats van een vaste obligatieportefeuille met

daarbij de rentederivaten als sluitpost. De toegenomen flexibiliteit van de matching portefeuille zal zorgdragen voor een

meer flexibele en kostenefficiënte implementatie van de gewenste afdekking van het renterisico van de verplichtingen van

het fonds. Door de allocatie naar en looptijden van de betreffende obligaties (en daarop aansluitend de derivaten) aan te

passen aan de marktomstandigheden (zoals ECB-beleid in 2015) is er een betere aansluiting bij de verplichtingen

gerealiseerd en is het risico-rendementsprofiel van deze portefeuille verder geoptimaliseerd. Belangrijkste doelstelling

hierbij is niet een obligatiebenchmark als uitgangspunt te nemen, maar de verplichtingen. Anders gezegd: veranderingen

in de waarde van deze matchingportefeuille zijn sterk gerelateerd aan de waardeveranderingen van de verplichtingen als

gevolg van rentemutatie. Dit heeft de volgende voordelen:

� De samenstelling van de obligatieportefeuille (die onderdeel is van de rentehedge) sluit beter aan op de strategische

doelstellingen

� Door meer focus op het behalen van liquiditeitspremie neemt het verwacht rendement toe ten opzichte van de

traditionele staatsobligatieportefeuille

� De (transactie)kosten nemen af door enerzijds een betere onderlinge afstemming van de derivaten- en

obligatieportefeuille op de verplichtingen en anderzijds minder transacties in de obligatieportefeuille

� Meer inzicht in de samenstelling van de rentehedge en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen.

4.6.6 Verantwoord beleggen 

Het Rabobank Pensioenfonds gelooft dat goed ondernemingsbestuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid de

aandeelhouderswaarde zullen vergroten op de langere termijn. Ondernemingen die hun zaken op orde hebben - denk

aan een goed ondernemingsstructuur of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten - lopen minder

risico en presteren op de langere termijn vaak beter. Dit draagt bij aan een beter risico-rendementsprofiel van de

beleggingen. Het duurzaamheidsbeleid in brede zin van het fonds is op deze manier mede gerelateerd aan het

risicobeleid. Het Rabobank Pensioenfonds heeft in 2010 de United Nations Principles for Responsible Investment (UN

PRI) ondertekend. Hiermee verplicht het fonds zich tot het stimuleren van verantwoord beleggen binnen en buiten het

fonds. Binnen het beleid voor verantwoord beleggen hanteert het Rabobank Pensioenfonds verschillende instrumenten:

de constructieve dialoog, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, integratie van duurzame factoren in de

beleggingsanalyse/-besluitvorming en uitsluitingen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en de

resultaten over 2015.
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1. Activiteiten en resultaten constructieve dialoog

Met de constructieve dialoog probeert het Rabobank Pensioenfonds de aandeelhouderswaarde van ondernemingen

waarin het fonds belegt te vergroten, het duurzame gedrag te bevorderen en de kwaliteit van het bestuur van de

ondernemingen te verhogen. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met kansen en risico's die van invloed

zijn op de waarde van een onderneming. Onderwerpen van gesprek betreffen goed ondernemingsbestuur (corporate

governance), sociale omstandigheden en het milieubeleid van ondernemingen. Internationaal geaccepteerde en erkende

codes, zoals het United Nations Global Compact, vormen de basis voor de beoordeling van de maatschappelijke

verantwoordelijkheid van een onderneming en zijn het startpunt van de constructieve dialoog. Robeco voert de dialoog

namens het Rabobank Pensioenfonds. Het fonds rapporteert op kwartaalbasis op zijn website over de thema's waarover

dialogen met ondernemingen worden gevoerd.

Een deel van de dialogen concentreert zich op ondernemingen die de principes van het United Nations Global Compact

op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie ernstig en structureel schenden. Wanneer een

onderneming na een intensieve dialoog deze principes blijft schenden, kan het bestuur van het fonds deze onderneming

uitsluiten

In 2015 zijn 130 dialogen gevoerd met ondernemingen waar het fonds aandelen of bedrijfsobligaties van bezit. Bij diverse

ondernemingen heeft de constructieve dialoog tot goede resultaten geleid. 26 (87%) van de 30 dialogen die het afgelopen

jaar zijn afgesloten waren succesvol. 

Enkele voorbeelden van succesvolle constructieve dialogen

Governance verbetering bij KB Financial 

KB Financial is een financieel conglomeraat, met als een van haar onderdelen Kookmin Bank, een van de grootste

banken van Zuid-Korea. Beleggers waren bezorgd over de zwakke corporate governance. Vanaf 2008 zijn maar liefst vier

voorzitters versleten. In 2014 leidde een conflict over de aanbesteding van ICT infrastructuur met één van de

dochterondernemingen van KB Financial tot een schorsing en een boete voor de bestuursvoorzitter, opgelegd door de

Koreaanse autoriteiten. Korte tijd na deze ontwikkelingen trad de bestuursvoorzitter af. Wij zijn vanaf 2014 in dialoog met

KB Financial en de nieuwe CEO over goed ondernemingsbestuur. De eerste resultaten zijn positief. Een van de

wijzigingen betreft het nominatiebeleid van de onderneming. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid gekregen leden

voor de raad van bestuur te nomineren. Nominaties zullen worden gescreend door een nieuwe externe commissie. In

maart 2015 is vrijwel het gehele bestuur vervangen door negen nieuwe bestuursleden, waaronder een vrouwelijk

bestuurslid en drie vertegenwoordigers van aandeelhouders. Na analyse van de bestuursleden is duidelijk dat de nieuwe

raad van bestuur een betere samenstelling heeft qua onafhankelijkheid en ervaring. Andere belangrijke wijzigingen zijn:

1) Het aantal kerncommissies is teruggebracht van negen naar zes. 2) Een 'group management committee' krijgt meer

zeggenschap over de onderliggende dochterholdings om zo de slagvaardigheid in de groep te vergroten. 3) Toezicht en

controle over de dochterondernemingen is verbeterd. 4) Een speciaal programma voor de selectie van toekomstige

CEO's is opgesteld.
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In dialoog met Monsanto over duurzaam ketenbeheer soja

Monsanto is een biotechnische onderneming in de Verenigde Staten die fruit, groente en gewassen zoals mais,

sojabonen en katoen produceert. Wij zijn vanaf 2012 met deze onderneming in dialoog over duurzaam ketenbeheer soja

en de transparantie over en financiële risico's van genetisch gemodificeerde organismen (GGO). Monsanto heeft een

uitgebreid beleid met heldere doelstellingen voor het borgen van mensenrechten en arbeidsrechten in de keten, mede als

resultaat van de dialoog over arbeidsrechten in de sojaproductie. Ook op het gebied van biodiversiteit heeft de

onderneming vooruitgang geboekt. Op het gebied van risicomanagement is voortgang geboekt op basis van de 'Supplier

code of conduct' en een driejaarlijkse mensenrechten toetsing. We hebben de onderneming aangespoord om de

negatieve reputatie van Monsanto vanwege historische activiteiten in chemicaliën en GGO-besmetting te verbeteren door

samenwerking aan te gaan met betrouwbare externe partijen. Zo is Monsanto één van de oprichters van het

'Sustainability Consortium', een organisatie van universiteiten en bedrijven die aan duurzaam ketenbeheer werkt, en

tevens ook van de organisatie 'Field to Market', waarin bedrijven gezamenlijk oplossingen voor duurzame agrarische

productie ontwikkelen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in transparantie en wordt de onderneming steeds beter in het

communiceren van haar boodschap op het gebied van duurzaamheid. Op basis van een door de

Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 gepubliceerd rapport dat stelt dat glyfosaat (dat is het basisproduct in Roundup

van Monsanto en het meest gebruikte herbicide ter wereld) mogelijk kankerverwekkend is, blijven wij de onderneming ook

in de komende jaren kritisch volgen. 

2. Stemmen

Met het actief uitoefenen van het stemrecht op aandelen wil het fonds de kwaliteit van het ondernemingsbestuur

bevorderen. Het fonds is van mening dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de

stakeholderswaarde ten goede komt. Bij het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen hanteert het fonds de

internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN) als uitgangspunt. Het stembeleid is

van toepassing op 100% van de aandelenportefeuille van het fonds. Robeco voert het stembeleid uit voor het fonds.

In 2015 is namens het fonds wereldwijd gestemd op 668 aandeelhoudersvergaderingen. Op 100% van deze

vergaderingen is gestemd in lijn met de ICGN principes. Op 54% van de vergaderingen is minimaal één keer tegen een

aanbeveling van het management gestemd. Tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen

waarin het fonds belegt is er gestemd op vele verschillende onderwerpen zoals de benoeming van de raad van

commissarissen en de raad van bestuur, beloningsbeleid, overnames en fusies. Veel aandeelhoudersvoorstellen over

milieuaspecten en sociale onderwerpen ontvingen de steun van het fonds. Het betrokken en actief aandeelhouderschap

van institutionele beleggers zoals ons fonds resulteert in groeiende transparantie van ondernemingen over goed

ondernemingsbestuur, milieuaspecten en sociale onderwerpen. Het Rabobank Pensioenfonds rapporteert via zijn website

over de uitgebrachte stemmen.

Stembevestiging

Voor het fonds is het van belang dat uitgebrachte stemmen ontvangen worden op aandeelhoudersvergaderingen. Vrijwel

alle stemmen voor aandeelhoudersvergaderingen worden voor de aandelenportefeuilles van het fonds op afstand via een

stemsysteem uitgevoerd. Om voldoende zekerheid te hebben dat deze stemmen correct op de

aandeelhoudersvergaderingen verwerkt worden, is Robeco namens het fonds al enkele jaren actief op het gebied van

stembevestiging. 

In 2015 is via een internationaal initiatief van de Principles for Responsible Investment gewerkt aan verbetering van de

internationale stemketen. Er is met verschillende partijen een proefproces opgezet om stemmen via de stemketen te laten

bevestigen voor een kleine selectie aandeelhoudersvergaderingen. Stemketens zijn vaak ondoorzichtig en complex,

waardoor onzekerheid kan ontstaan of de juiste steminstructies geteld worden op de aandeelhoudersvergadering. Met

stembevestigingen kunnen beleggers zich ervan verzekeren dat steminstructies correct zijn uitgevoerd.
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Een aantal procedurele obstakels voor stembevestiging kwam naar voren. Zo bleek het afstemmen van steminstructies

en het identificeren van rekeningen bij een aantal schakels in de keten veel tijd in beslag te nemen. Ook het opzetten van

de autorisatie van stembevestigingen bleek problematisch omdat dit geen standaardprocedure is. Het uiteindelijke doel

van de projectgroep is de invoering van een gestandaardiseerde en automatische stembevestiging. Om deze stap te

kunnen nemen zullen de eerder genoemde obstakels worden opgelost . Het is van belang dat alle partijen in de

stemketen zich committeren aan hetzelfde stembevestigingsproces. Daarvoor moeten standaard richtlijnen en details

worden opgesteld voor een geautomatiseerd proces en zal er inzicht moeten worden verworven in de kosten van een

dergelijk proces.

3. Uitsluitingen

Het fonds voldoet aan het beleid wapenindustrie van de Rabobank. Het fonds wil niet betrokken zijn bij beleggingen in

aandelen en bedrijfsobligaties die betrekking hebben op 'controversiële' wapens. De volgende wapens beschouwt het

fonds momenteel als controversieel: clustermunities, landmijnen, kernwapens en biologische of chemische wapens. Als

gevolg van het beleid wapenindustrie zijn diverse ondernemingen uitgesloten van de portefeuille.

Duurzaamheid 

Visie op duurzaam vastgoed

Duurzaam vastgoed is niet alleen vastgoed met een zo laag mogelijke milieubelasting, maar ook vastgoed dat op de

lange termijn aantrekkelijk blijft voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Duurzaam vastgoed zal op termijn beter

verhuurbaar zijn en beter zijn waarde behouden dan vastgoed dat niet duurzaam is. Hierdoor resulteert duurzaam

vastgoed op termijn in een hoger rendement voor de eigenaar dan niet-duurzaam vastgoed.

Naast duurzaamheid streven wij, waar mogelijk, ook naar impact beleggen. Impactbeleggingen leveren naast een goed

financieel rendement ook een maatschappelijk rendement. Hiervoor maken een aantal marktniches geselecteerd deel uit

van onze vastgoedbeleggingsportefeuille zoals starterswoningen, studentenwoningen en zorgwoningen. Deze

marktniches leveren ons pensioenfonds een goed financieel rendement op, én leveren een bijdrage aan het oplossen van

maatschappelijke vraagstukken.

Duurzaamheidsbeleid

Om duurzaamheid door te voeren in de vastgoedportefeuille wordt een tweesporenbeleid gevoerd. 

Enerzijds wordt de bestaande vastgoedportefeuille verduurzaamd waar dat op een financieel verantwoorde manier

mogelijk is. Dit zal over het algemeen resulteren in een betere energetische kwaliteit van de portefeuille, wat tot

uitdrukking komt in een verbetering van het gemiddelde energielabel. Ook wordt voor bestaande gebouwen gekeken of

functiewisseling een positieve maatschappelijke impact kan hebben (bijvoorbeeld transformatie van een kantoor naar een

appartementengebouw), uiteraard mits dit onder verantwoorde financiële voorwaarden kan.

Anderzijds worden nieuwe acquisities voor de vastgoedportefeuille getoetst op duurzaamheid en impact beleggen. Voor

duurzaamheid zijn een afwegingskader en een normenkader opgesteld, die aansluiten bij algemeen in de branche

geaccepteerde standaarden. Op het gebied van impactbeleggen hebben we een groeidoelstelling voor het deelsegment

Maatschappelijk Vastgoed en worden de overige investeringsvoorstellen mede getoetst op hun maatschappelijke impact.

Voor een objectieve vaststelling van de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid - en de implementatie daarvan - nemen wij

jaarlijks deel aan de GRESB -enquête (GRESB= Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dit is een internationale

duurzaamheidsbenchmark voor vastgoedfondsen en -portefeuilles. Daarbij wordt gestreefd naar het behalen van een

label ´Green Star´ en een outperformance ten opzichte van de benchmark.

Voor de internationale vastgoedfondsen voert de vastgoedbeheerder SARE&F een actief stimuleringsbeleid voor

deelname aan de GRESB. Indien een fonds niet deelneemt aan GRESB wordt verlangd dat het ten minste de Principles

for Responsible Investment van de Verenigde Naties ondertekent of een duurzaamheidsverslag publiceert.

Elk kwartaal bespreekt RPF de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille met haar vastgoedvermogensbeheerder 

SARE&F. Het actuele duurzaamheidsprofiel van de portefeuille wordt besproken, en ook de acties ter verdere

verduurzaming komen aan de orde.
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Acties 2015

In 2015 is SARE&F aangevangen met onafhankelijke externe monitoring van het energieverbruik van de

gemeenschappelijke ruimtes van woning- en winkelgebouwen. In de loop van 2016 verwachten wij de eerste resultaten te

ontvangen. De informatie die hieruit voortvloeit zal onder meer worden gebruikt om met huurders het gesprek aan te gaan

over hun energieverbruik.

Voor de internationale separate account vastgoedportefeuille zijn vervolgmetingen uitgevoerd ten behoeve van de

GRESB. GRPI, USAA GBF en Lend Lease deden in 2015 mee aan de GRESB. FRPI zal met ingang van 2016 meedoen. 

Op het gebied van impactbeleggen zijn eveneens stappen gezet. Zo is in 2015 goedkeuring verleend aan de verwerving

van een transformatieproject in het centrum van Rotterdam en zijn grote stappen gemaakt met het kunnen verwerven van

een woon-zorgcomplex in Lisse.

SARE&F is ook met huurders en fondsmanagers het gesprek aangegaan over duurzaamheid. Met huurders van

commercieel vastgoed wordt gesproken over zogenaamde green leases. Met fondsmanagers wordt elk kwartaal

gesproken over hun inspanning op het gebied van duurzaamheid.

Resultaten 2015

In 2015 is de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille wederom verbeterd.  

Van de woningen in de Nederlandse discretionaire vastgoedportefeuille had per eind 2015 91% een groen energielabel 

(2014: 100). De overige 9 % betreft woningen die per eind 2015 in aanbouw waren, en daardoor nog geen energielabel

hebben. 65% Van de discretionaire woningen heeft een A label (2014: 64%). Van de winkels had 83% (2014: 85%) een

groen label waarvan 68% een A-label (2014: 69%).

De GRESB-score van de Nederlandse discretionaire vastgoedportefeuille is gestegen van 55 in 2014 naar 63 in 2015.

Ten opzichte van de benchmark (score van de peers: 52) is dit een stevige outperformance. Deze score was opgebouwd

uit een score van 78 voor beleid en management (2014: 71) en 57 voor implementatie en meten (2014: 48). Bovendien is

met de direct vastgoed portefeuille de status Green Star behaald. Verbeterpunten zitten in het gebruik van Performance

indicators (rapportage over het verbruik) en de wijze waarop verbruiksdata worden vastgelegd. Daarbij gaat het vooral om

het vastleggen en rapporteren over energie- en waterverbruik, CO2 uitstoot en afvalmanagement. De reeds in 2014 in

gang gezette onafhankelijke externe monitoring van het energiegebruik van de portefeuille zal hiertoe verder worden

uitgebreid.

De Nederlandse vastgoedfondsen waarin het fonds participeert, nemen deel aan de GRESB. Het Achmea Dutch

Residential Fund had een GRESB-score van 61 (2014: 57), het Achmea Dutch Health Care Fund had een score van 63 

(2014: 39) en het Bouwinvest Residential Fund had een score van 66 (2014: 65). Van de onderliggende vastgoedfondsen

in de AREA-funds nam in 2015 77% deel aan de GRESB. Dat is hoger dan de doelstelling van 70% en een verbetering

ten opzichte van 2014 (71%). De doelstelling wordt in 2016 verder aangescherpt naar 75%. Verder wordt 2016 opnieuw

de dialoog met fondsmanagers van internationale beleggingen aangegaan. Insteek daarbij is dat de deelnemende

fondsmanagers aan de GRESB, binnen 4 jaar een outperformance ten opzichte van de peergroup dienen te realiseren.
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4.7 COMMUNICATIE

Het pensioenfonds heeft in 2015 hoog ingezet op communicatie om de deelnemers en gepensioneerden  mee te nemen

in alle veranderingen  en 'uit te rusten' om hun financiële toekomst te plannen. Elke uiting was erop gericht om de

deelnemers aan te zetten tot actie: met korte, begrijpelijke en makkelijk toegankelijke boodschappen. Daarbij de balans

zoekend tussen het wijzen op de toegenomen  noodzaak om zelf in actie te komen (eigen verantwoordelijkheid) en de

verdere versobering van de regeling, waarbij meer risico bij de deelnemers en gepensioneerden is komen te liggen. De

hoofdboodschap was: Regisseer je eigen toekomst. Nu zaaien, straks oogsten.

Wat betreft de online dienstverlening en communicatie geldt dat de verwachtingen die het fonds in 2014 had niet zijn

gehaald. Reden daarvoor is dat het fonds nog niet beschikt over de benodigde emailadressen van de belanghebbenden

om hen langs die weg te kunnen informeren. Het fonds blijft er op inzetten om de communicatie zoveel mogelijk langs

digitale weg te laten plaatsvinden. Daarover vindt ook overleg plaats met de werkgevers om te trachten deelnemers

zoveel mogelijk langs digitale weg te informeren. Enerzijds omdat het ertoe leidt dat de belanghebbenden eerder kunnen

worden geïnformeerd en anderzijds omdat het ook bijdraagt aan reductie van de kosten.

Hetzelfde kan gezegd worden van de implementatie van de online dienstverlening. Het gebruik van de pensioenplanner

zal per saldo leiden tot een verbetering van de dienstverlening en tot daling van de kosten. Door technische complicaties

heeft dit proces in 2015 vertraging opgelopen. Voor 2016 zal het wederom één van de speerpunten zijn van het fonds.

Om deelnemers optimaal te bereiken, is de informatie in verschillende vormen aangeboden. 

De aandacht was vooral gericht op het goed uitleggen van de nieuwe veranderingen en het aanpassen van alle

bestaande middelen daarop. De schriftelijke, mondelinge en digitale middelen zijn maximaal op elkaar afgestemd. Alle

informatie is op de website terug te vinden. Ook maakte het pensioenfonds gebruik van steunzenders, zoals de

werkgever (HR), financieel adviseurs van de bank, de Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VG-Rabobank) en Jong

Rabo. 

Deelnemers en pensioengerechtigden zijn in de eerste helft van het jaar geïnformeerd over de wijzigingen per 1 januari

2015 in Pensioenregeling 2014, de aanpassing van het indexatiebeleid, het financieel toetsingskader 2015 en de nieuwe

indexatiestaffel. Dat gebeurde onder andere via de nieuwsbrief Regie en de website. Ook werden alle middelen

inhoudelijk aangepast aan de wijzigingen van de regeling.

De nieuwe wet pensioencommunicatie werd van kracht, bedoeld om  deelnemers inzicht, overzicht en

handelingsperspectief te bieden. Om hier maximaal invulling aan te geven, is een start gemaakt met het ontwikkelen van

het Pensioen 1-2-3 en het herformuleren van alle correspondentie. 

De wet biedt meer ruimte om digitaal te communiceren. Daarvoor moet het pensioenfonds beschikken over de

emailadressen van de (actieve) deelnemers en pensioengerechtigden. Net  als in 2014 is daarvoor de actie 'kies voor

digitaal' ingezet. Eind 2015 beschikte het fonds over zo'n 18.000 emailadressen. 

Naar aanleiding van een gebruikersonderzoek is de navigatie van de website verbeterd. Ook werd  een belangrijke

mijlpaal bereikt met de introductie van het vernieuwde portaal en met de nieuwe pensioenplanner.

10.000 deelnemers ontvingen in 2015 het dynamisch UPO. Ook de nieuwsbrief Regie werd digitaal verzonden aan

deelnemers en pensioengerechtigden die inmiddels kozen voor 'digitaal'. De digitale versie van Regie #3|2015 was voor

het eerst volledig digitaal opgemaakt.

Voor deelnemers die bijna met pensioen gaan, organiseerde het fonds op meerdere locaties Sweet60 bijeenkomsten.

Belangrijk onderdeel daarbij is aanstaande gepensioneerden te wijzen op de mogelijkheden van de pensioenplanner voor

goed inzicht in de inkomenssituatie zowel bruto als netto. Via de pensioenplanner is het voor actieve deelnemers ook

mogelijk de pensioeningang online aan te vragen. In 2015 maakte ruim 50% van de aanstaande gepensioneerden

hiervan gebruik. Bij de invulling van het Sweet60-programma werden voor het eerst ook leden van het

verantwoordingsorgaan betrokken.
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Eind 2015 stond een deelnemersonderzoek gepland. Het pensioenfonds koos ervoor deze te verschuiven naar het eerste

kwartaal van 2016.

Een waardevast pensioen is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch blijkt pensioen een 'low interest' onderwerp. Daarom

is het van belang om deelnemers te blijven wijzen op het belang van zelf actie te nemen voor een goed pensioen. Om alle

doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, is het van belang om zo persoonlijk, relevant en begrijpelijk mogelijk te

communiceren, via een breed palet aan middelen. Het pensioenfonds heeft daar in 2015 al op ingezet en zal daar in 2016

verder op inzetten.
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4.8 UITBESTEDING

Bij de uitvoering van de pensioenregeling geldt als uitgangspunt dat de regeling op doelmatige wijze en tegen

aanvaardbare kosten wordt uitgevoerd. Gestreefd wordt dan ook naar een kostenniveau dat in evenwicht is met de doelen

die het fonds voor ogen staat. Eén van de doelstellingen is een hoge mate van tevredenheid van de belanghebbenden

over de uitvoering van de regeling.

De taken op het gebied van pensioenbeheer, financiële administratie en daaraan gerelateerde beleidsadvisering zijn

uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Voor het vermogensbeheer maakt het fonds gebruik van de diensten

van Achmea Investment Management (AIM). Het daadwerkelijke vermogensbeheer is uitbesteed aan onder meer

Robeco, AQR en Panagora. Voor wat betreft het balansbeheer laat het fonds zich adviseren door AIM en Cardano;

derivatentransacties worden door Cardano verricht. Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SARE&F) adviseert het

fonds over haar vastgoedbeleggingen.

De afspraken en voorwaarden met de uitbestedingsrelaties zijn nader vastgelegd in onder meer Service Level

Agreements. Tevens verlangt het fonds dat de interne beheersmaatregelen afdoende zijn en effectief werken. Dit

geschiedt op basis van de standaardnormen van de ISAE 3402 type II.

De kwaliteit van de dienstverlening is een voortdurend punt van aandacht voor bestuur en directie. De dienstverlening met

de diverse onderdelen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Achmea Investment Management wordt jaarlijks

geëvalueerd en waar nodig worden afspraken gemaakt over verbeteringen van processen. Voor 2015 was er bijzondere

aandacht voor de verdere implementatie van het nFTK, de online dienstverlening, communicatie en IT-risico's. De

aanpassingen aan de veranderende wetgeving (van het nFTK) is mede dankzij de inspanningen van Syntrus Achmea en

AIM tijdig gebeurd en het fonds heeft daarbij voldaan aan de eisen die de toezichthouder daaraan stelt. 

Externe ontwikkelingen 

De komende tijd vraagt een aantal externe ontwikkelingen de aandacht van het bestuur van 

het pensioenfonds. Het gaat - in ieder geval - om het volgende:

� implementatie van de Wet pensioencommunicatie en invoering van Pensioen 1,2,3;

� nieuwe regelgeving betreffende waardeoverdracht;

� implementatie van central clearing voor derivaten (EMIR);

� consequenties afschaffing Btw-vrijstelling;

� voorzetting van de dialoog over het pensioenstelsel in de toekomst.

Kosten van pensioenbeheer en vermogens- en balansbeheer

De Nederlandse pensioenfondsen brengen alle kosten die voortkomen uit het pensioenbeheer en vermogensbeheer

nauwgezet in kaart en rapporteren daarover zo veel mogelijk eenduidig aan hun deelnemers en andere

belanghebbenden.

De uitvoeringskosten worden als volgt getoond:

  

- de kosten van pensioenbeheer in euro's per deelnemer;

- de kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen. 

 

Over 2015 gelden voor het Rabobank Pensioenfonds de volgende cijfers.
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Pensioenbeheer

De totale kosten pensioenbeheer bedragen € 11,81 miljoen (2014: € 10,48 miljoen). Dit is € 212

per deelnemer (2014: € 184). 

De hogere kosten per deelnemer worden vooral veroorzaakt door hogere administratiekosten (de nota's van de

pensioenuitvoerder zijn, in tegenstelling tot 2014, inclusief btw en de vergoeding aan het fonds voor de uitvoering van de

VUT-regeling is vervallen omdat deze regeling niet meer bestaat) en door de afname van het aantal deelnemers van

56.919 in 2014 naar 55.619 in 2015.

Volgens de jaarrekening bedragen de kosten € 13,3 miljoen (2014: € 11,6 miljoen). Voor de kostenberekening zijn de

bestuurskosten en de kosten voor de directie van het fonds voor de helft meegenomen in de kosten pensioenbeheer en

voor de helft in de kosten vermogensbeheer.

De contributies aan de toezichthouders DNB en AFM bedragen samen € 0,7 miljoen.

Van het totaalbedrag (€ 0,7 miljoen) wordt € 0,3 miljoen toegerekend aan vermogensbeheer en

€ 0,4 miljoen aan pensioenbeheer.

Voor de accountantskosten en de kosten van de certificerend actuaris wordt 30% toegerekend aan vermogensbeheer en

70% aan pensioenbeheer. De adviseringskosten inzake de verlegde btw zijn geheel toegerekend aan vermogensbeheer.

In de jaarrekening zijn deze kosten volledig meegenomen onder pensioenuitvoeringskosten. De toerekening naar

vermogensbeheer bedraagt in totaal € 1,49 miljoen (2014: € 1,12 miljoen).

In onderstaande tabel wordt de afleiding van de kosten pensioenbeheer en het verband

met de jaarrekening zichtbaar gemaakt.
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Vermogensbeheer

De totale kosten vermogens- en balansbeheer bedragen € 79,8 miljoen (2014: € 89,4 miljoen). Dit is 0,359% 

(2014: 0,440%) van het gemiddeld belegd vermogen. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten gedaald met € 9,6 miljoen. 

 

 

Toelichting kosten vermogensbeheer

De kosten kunnen worden onderverdeeld in: 

  � de algemene directe en indirecte kosten: € 61,0  miljoen (2014: € 50,2 miljoen), 0,275% (2014: 0,247%) van het

gemiddelde belegd vermogen, te onderscheiden in:
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� de directe kosten: € 49,7 miljoen (2014: € 42,0 miljoen). Hierin zijn de kosten van uitvoering (inclusief het

indexatiedepot), de kosten van het uitvoeren van het stemrecht op aandelen en de constructieve dialoog alsmede de

prestatieafhankelijke kosten opgenomen. Aan deze kostenpost is tevens € 1,5 miljoen (2014: € 1,1 miljoen) van de

pensioenbeheerkosten toegerekend; 

� de indirecte kosten: € 11,3 miljoen (2014: € 8,2 miljoen). Dit zijn de kosten van fiduciair advies en balansbeheer en

van het bewaarloon.

- de transactiekosten*: € 18,8 miljoen (2014: € 39,2 miljoen), 0,085% (2014: 0,193%) van het gemiddelde belegd

vermogen. De transactiekosten zijn bepaald op basis van: 

� de in 2015 daadwerkelijk gerealiseerde transactiekosten van de derivatenportefeuille (€ 6,9 miljoen); (2014: € 6,3

miljoen)

� de transactiekosten in verband met het indexatiedepot € 0,2 miljoen (2014: € 0,7 miljoen) 

� de daadwerkelijke kosten van de aandelenportefeuilles € 4,2 miljoen (2014: € 14,5 miljoen)

� de transactiekosten voor vastrentende waarden zijn in 2015 nauwkeuriger berekend met behulp van Novarca op basis

van de werkelijk gehandelde prijs ten opzichte van de dagelijkse benchmark. In 2015 bedroegen de transactiekosten

€ 5,9 miljoen (2014: € 17,5 miljoen)

� een inschatting van de overige transactiekosten van extern vermogensbeheer € 0,96 miljoen (2014: € 0,17 miljoen).

� de daadwerkelijke kosten van private equity € 0,57 miljoen (2014: € 0,07 miljoen)

� de daadwerkelijke kosten van vastgoed € 0,15 miljoen (2014: geen opgave)

* Transactiekosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een (beleggings-) transactie tot stand te brengen en uit te

voeren. Dit zijn geen kosten die aan de vermogensbeheerder worden betaald, maar kosten die bijvoorbeeld aan de beurs

of aan een broker moeten worden betaald.

Toelichting daling totale kosten vermogensbeheer

In totaal dalen de kosten € 9,6 miljoen. De daling wordt verklaard door:

-    een daling van de transactiekosten  (€ 20,4 miljoen), 

-    een stijging van de beheerkosten (€ 10,8 miljoen). 

De belangrijkste verklaring voor de daling van transactiekosten is gelegen in het feit dat de berekening van de

transactiekosten van vastrentende waarden veel nauwkeuriger is gedaan (in samenwerking met Novarca). Die namen

met € 11,6 miljoen af.

De nieuwe methodiek van kostenbepaling voor vastrentende waarden  is gebaseerd op de feitelijke spread tussen

transactieprijs en de benchmarkprijs van de dag. De benchmarkprijs wordt berekend door een gewogen gemiddelde van

de Open, High, Low en Close prijzen op een handelsdag. De oude methodiek was gebaseerd op schattingen. In de

Aanbevelingen van de Pensioenfederatie wordt de nu gehanteerde methodiek benoemd als meest nauwkeurige en

geprefereerde. Gebrek aan data leidden er in het verleden toe dat toepassing niet mogelijk was. Met de nieuwe

methodiek is dus een beter inzicht in de kosten verkregen.

Daarnaast vielen binnen de aandelenportefeuille de transactiekosten € 10,3 miljoen lager uit. In 2014 lagen deze kosten

veel hoger als gevolg van de transitie van de aandelenportefeuille in dat jaar.
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De toename van de vermogensbeheerkosten komt voornamelijk van de volgende onderdelen:

 

- De vergoeding fiduciair beheer stijgt met € 2,8 miljoen. In 2015 is met de fiduciair beheerder een andere

beheervergoeding afgesproken waarbij afscheid is genomen van een performance gerelateerde vergoeding. Hierbij is

de reeds gerealiseerde maar nog niet uitgekeerde performance vergoeding afgekocht voor een bedrag van € 3,0

miljoen.

- De vergoeding voor aandelen stijgt met € 5,2 miljoen, onder andere als gevolg van de uitbreiding van de portefeuille

naar nieuwe gespecialiseerde managers. Het rendement op de aandelenportefeuille in 2015 bedroeg 10,4%.

- De vergoeding voor vastrentende waarden stijgt € 0,6 miljoen als gevolg van het toegenomen beheerd vermogen. 

- De vergoeding voor private equity stijgt met € 4,0 miljoen, dit is het gevolg van de investeringstoezeggingen aan de

aangestelde managers die fors aan het investeren zijn. In 2015 bedroeg het rendement op private equity 22,1%.

Het totale rendement uitgedrukt in euro's bedroeg over 2015 € 220,7 miljoen (2014 € 3.188,6 miljoen). Deze bedragen

bestaan uit de directe en indirecte beleggingsopbrengsten excl. de kosten vermogensbeheer.

De kosten voor het indexatiedepot bestaan uit transactiekosten (€ 0,2 miljoen) en beheerkosten (€ 0,05 miljoen).

De transacties die door het fonds zijn gemaakt, dienen een doel. Deze rechtvaardigen naar de mening van het bestuur de

daarmee gemaakte kosten. Op de eerste plaats zorgen deze transacties ervoor dat het fonds het gewenste risicoprofiel

heeft. Dit risicoprofiel houdt in dat de kans op een ongewenst grote daling van de dekkingsgraad wordt geminimaliseerd,

terwijl het vooruitzicht op een stijging van de dekkingsgraad als gevolg van positieve beleggingsrendementen en/of een

daling van de waarde van de pensioenverplichtingen in tact blijft. Op de tweede plaats, meer toegesneden op de

beleggingsportefeuille, is het bestuur van mening dat actief beleid waarde kan toevoegen aan het fonds. Actief beleid

betekent in de regel dat er vaker gehandeld wordt in vergelijking met passief beleid. Het niveau van de transactiekosten

op zich zegt weinig over de doelmatigheid ervan.
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5                VERSLAG VISITATIECOMMISSIE
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HOOFDSTUK 5
VERSLAG VISITATIECOMMISSIE

Visitatie 2015

De visitatiecommissie is belast met het toezicht op een adequate risicobeheersing en een evenwichtige

belangenafweging door het bestuur. Bij haar onderzoek heeft zij onder meer betrokken de rapportages van de externe

accountant en de externe actuaris, de agenda's van het bestuur, bestuursnotulen en notulen van de

beleggingsadviescommissie. Tijdens het visitatieproces is ook overleg gepleegd met het verantwoordingsorgaan. Op 12

november 2015 heeft de commissie haar concept-rapport over de bevindingen met het bestuur besproken. Op 20

november 2015 heeft de commissie haar rapport toegelicht aan het verantwoordingsorgaan. Hieronder worden de

bevindingen verkort weergegeven.

Het bestuur van de Stichting Rabobank Pensioenfonds heeft gekozen voor een paritair model gecombineerd met een

visitatiecommissie. In de visitatiecommissie worden de leden voor een termijn van drie jaar benoemd met de mogelijkheid

van herbenoeming van telkens een jaar. Met ingang van 2015 heeft mevrouw Ankum, de heer Degenhart opgevolgd als

lid van de visitatiecommissie. 

De visitatiecommissie heeft zich in algemene zin gericht op zowel de processen en organisatie van het fonds als op de

toegevoegde waarde van het fonds. Zij heeft zich daarbij beperkt tot die onderwerpen die naar haar mening van

substantiële betekenis zijn voor de bedrijfsvoering. 

In haar analyse heeft de visitatiecommissie betrokken het hoge ambitieniveau van het fonds. Hoewel het een jaarlijkse

visitatie betreft gaan de bevindingen uit van de functionele continuïteit van de werkzaamheden van de visitatiecommissie

en hebben deze een algemene strekking. 

Bevindingen

Algemeen

De visitatiecommissie constateert op basis van haar onderzoek dat het fonds op een adequate wijze invulling geeft aan

de taken waar zij voor staat:

 

� Er is een missie en strategie ontwikkeld op grond waarvan het beleid gestalte wordt gegeven.

� Het fonds besteedt veel taken uit, waarbij de directie de regie houdt over de uitbesteding. Hierdoor kan met een kleine

interne bezetting toch afdoende worden gewerkt. Essentiele randvoorwaarde daarbij is wel dat de betrokkenen goed

op elkaar zijn afgestemd. De visitatiecommissie is van mening dat daar sprake van is.

� Het fonds besteedt op een proactieve en inclusieve wijze aandacht en -waar nodig- invulling aan relevante actuele en

toekomstige ontwikkelingen.

� Er is een efficiënte samenwerking tussen directie en bestuur, op grond waarvan het bestuur zich bezig houdt met haar

essentiële taken, zoals strategievorming, beleidsbepaling en toezicht.

� Er is sprake van een intensief overleg met en monitoring van de van belang zijnde externe partijen met betrekking tot

het pensioen- en vermogensbeheer, en de directie behoudt daarbij een constructieve, maar ook kritische houding.

� De onderwerpen waarover in het bestuur besluiten worden genomen, worden goed voorbereid door de betreffende

commissies in samenwerking met de directie en/of door de directie waarbij, indien nodig, ook externe partijen worden

ingeschakeld.

� Voorts wordt mede via het hedge beleid op een verantwoorde wijze rekening gehouden met de bescherming van de

financiële positie. Dit is vanwege het ontbreken van een bijstortingsverplichting van de werkgever van toenemend

belang geworden. Hiermee wordt de kans op korten verkleind en blijft het indexatieperspectief aanwezig.

De visitatiecommissie is van oordeel dat het fonds, daarbij rekening houdend met het hoge ambitieniveau van het fonds,

in het belang van haar stakeholders een adequaat beleid op de verschillende terreinen voert. Daarnaast werkt de

organisatie effectief en zijn de processen op orde.
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Follow - up aanbevelingen visitatiecommissie 2014

De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat het fonds deze aanbevelingen heeft overgenomen en waar mogelijk heeft

opgevolgd.

Specifieke onderwerpen

De visitatiecommissie heeft specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Uitbesteding.

2. Integraal Risicomanagement.

3. Organisatie en processen.

4. De personele bezetting.

5. Het in control zijn.

6. Het beleggingsbeleid.

7. De invoering van het nFTK.

8. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

9. Externe analyse op het gebied van kosten vermogensbeheer.

10.Deskundigheid en competenties.

Aanbevelingen

Op grond van haar onderzoek komt de visitatiecommissie tot de volgende aanbevelingen

a. De conclusie luidt dat het fonds in alle opzichten op een hoog niveau acteert. Dit niveau is in belangrijke mate

afhankelijk van de kwaliteit van betrokken personen, als individu maar ook in teamverband. Dit onderwerp is actueel

gelet op de mutaties die plaatsvonden binnen het bestuur en de directie van het fonds. De eerste aanbeveling houdt

hiermee verband en beoogt continue aandacht van het bestuur voor toekomstige bemensing van bestuur en directie,

ook in haar onderlinge samenhang. De visitatiecommissie stelt voor om in de loop van 2016 een evaluatie

ondersteund door een externe partij te laten plaatsvinden.

b. De visitatiecommissie geeft in overweging dat het fonds zich als onderdeel van het integraal risicomanagement meer

richt op de door het bestuur vastgestelde strategische niet-financiële risico's.

c. Het verdient aanbeveling dat het fonds in de loop van 2016 een onderzoek doet naar de gewenste toekomstige

positionering van het fonds inclusief de governance. 

d. Geconcludeerd wordt dat de organisatie en processen inzake het vermogensbeheer goed verlopen. Wat betreft de

aard van de beleggingen (de beleggingsstructuur) beveelt de visitatiecommissie aan om deze gelet op haar -in

vergelijking met andere fondsen- complexe structuur te evalueren, mede gelet op de ambitie van het fonds en te

beoordelen of deze aansluit bij de door het fonds gehanteerde uitgangspunten op het gebied van begrijpelijkheid en

beheersbaarheid. Tevens beveelt de visitatiecommissie aan hierover te communiceren met de deelnemers.

e. Aanbevolen wordt om in de besluitvorming voldoende vast te leggen op welke wijze met evenwichtige

belangenafweging en risico's rekening is gehouden.

Het bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen. Ten aanzien van de aanbevelingen onder a en c heeft het bestuur

reeds besloten in de eerste helft van 2016 een evaluatie te laten plaatsvinden met een externe partij. Ook het

functioneren van de huidige governance zal daarin worden betrokken. Ten aanzien van de overige aanbevelingen heeft

het fonds inmiddels stappen gezet.
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6                OORDEEL VERANTWOORDINGSORGAAN
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HOOFDSTUK 6
OORDEEL VERANTWOORDINGSORGAAN

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijftien leden met een zittingsperiode van vier jaar. De huidige zittingsperiode loopt

tot medio 2018. Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt met elf leden de actieve deelnemers en met vier leden de

gepensioneerden van het pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand

van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan het door het

bestuur uitgevoerde beleid op basis van de bevindingen van het intern toezicht.

Verrichte werkzaamheden.

Het verantwoordingsorgaan komt vijf keer per jaar bijeen en kent in het najaar twee studiedagen. Tijdens de reguliere

bijeenkomsten is naast een delegatie van het bestuur ook de directie aanwezig. Twee keer per jaar is er een uitgebreid

overleg met het bestuur. In het voorjaar wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt mede aan de hand van het

jaarverslag door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In het najaar wordt vooruit geblikt op

grond van actuele ontwikkelingen.

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie met onafhankelijke deskundigen die jaarlijks het bestuur

kritisch beoordelen. Het verantwoordingsorgaan onderhoudt nauwe contacten met de visitatiecommissie over de

werkzaamheden die zij verricht.

Regelmatig voeren commissies binnen het verantwoordingsorgaan taken uit waarvoor extra bijeenkomsten nodig zijn. De

verschillende aandachtsgebieden bestaan o.a. uit beleggen, communicatie, regelgeving, extern toezicht en pensioen

technische zaken.

In 2015 heeft het verantwoordingsorgaan over verschillende onderwerpen adviezen uitgebracht en goedkeuring gegeven.

Over alle onderwerpen waarover advies werd gevraagd is door het verantwoordingsorgaan een positief advies gegeven.

De besproken onderwerpen betroffen onder andere;

 

- Communicatieplan

- Beleggingsbeleid en risicohouding

- Wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement vanwege nieuwe governance Rabobank

- De indexatie en het kortingsbeleid

- Het premiebesluit 2015

De reactie vanuit het bestuur op de aan de orde gestelde onderwerpen was naar het oordeel van het

verantwoordingsorgaan goed.

De twee belangrijkste aandachtsgebieden voor het verantwoordingsorgaan zijn de beleggingen en de communicatie.

Deze twee gebieden worden nader toegelicht.

Beleggingsbeleid

Een belangrijk uitgangspunt bij de vaststelling van het beleggingsbeleid is de risicohouding van de deelnemers. Begin

2015 heeft het fonds een workshop georganiseerd om deze risicohouding vast te stellen. In deze sessie hebben de leden

van het verantwoordingsorgaan diverse vragen en scenario's doorlopen. Uiteindelijk is op basis van de antwoorden hierop

het nieuwe risicoprofiel van het fonds vastgesteld. Een delegatie van het bestuur is altijd tijdens de vergaderingen van het

verantwoordingsorgaan aanwezig om o.a. vragen met betrekking tot de beleggingen te beantwoorden c.q. toe te lichten.

Tevens bestaat de mogelijkheid dat de directeur vermogensbeheer hier nog een aanvulling op geeft.
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Pensioenfondsen kijken naar de lange termijn. Ze zijn niet uit op quick wins. Hóe het fonds belegt bepaalt het bestuur van

het fonds. Het verantwoordingsorgaan kijkt kritisch mee. Het huidige beleggingsbeleid is een positief advies voorzien.

Terugkijkend kan het verantwoordingsorgaan zeggen dat het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan, ook in

vergelijking met andere pensioenfondsen, in orde is.

Communicatiebeleid

Ook in 2015 kan worden gesproken van turbulente tijden in de pensioenwereld. Niet alleen heeft de lage rente een grote

impact op de resultaten, ook de wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat pensioenfondsen steeds sneller

moeten schakelen. Dit is voor het Rabobank Pensioenfonds niet anders.

Om al deze veranderingen zowel intern als extern goed te beheersen en te verantwoorden is het hebben van een goed

communicatiebeleid een vereiste. Dit heeft het afgelopen jaar ook alle aandacht van het verantwoordingsorgaan gehad,

en zal dit ook voor het komende jaar blijven krijgen.

Het besef dat niets moeilijker is dan goed communiceren, doet het verantwoordingsorgaan nadrukkelijk realiseren dat

zowel dit orgaan als ook het bestuur van het pensioenfonds hier een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in hebben voor

alle belanghebbenden. Deze verantwoordelijkheid wordt dan ook zeer serieus genomen.

Aan de hand van het jaarlijkse communicatieplan wil het fonds zorg dragen dat verantwoording en communicatie aan alle

diverse belanghebbenden evenwichtig en open plaats vindt. Er wordt dan ook kort cyclisch met elkaar gesproken over

mogelijke verbeteringen en geconstateerde problemen en over de monitoring van de effectiviteit van de gebruikte

maatregelen en middelen. Het verantwoordingsorgaan monitort in de loop van het jaar of de communicatie ook conform

de afspraken plaatsvindt en ook of alle belanghebbenden hierbij betrokken blijven. Voorbeelden van

communicatieresultaten over het afgelopen jaar zijn dan ook de invoering van de nieuwe pensioenplanner in 2015, de

succesvolle Sweet60 bijeenkomsten die in 2015 zijn gehouden en de zoektocht naar steeds effectievere digitale

communicatiemogelijkheden en vernieuwingen hierin zoals het digitale dynamische UPO.

Er blijft ruimte voor verbetering, zowel voor het  bestuur van het pensioenfonds als het verantwoordingsorgaan. Wel

kunnen we stellen dat de onderlinge samenwerking met het streven naar het beste resultaat zeer goed is. De zoektocht

naar betere communicatie en daarmee ook een hogere betrokkenheid van de belanghebbenden in het Rabobank

Pensioenfonds blijft, maar al met al is het verantwoordingsorgaan van mening dat het communicatiebeleid goed is

uitgevoerd door het pensioenfonds. Hierop zullen wij dan ook voortborduren in de komende jaren en inspelen op nieuwe

ontwikkelingen en communicatielijnen om zo dicht mogelijk in contact te blijven met alle betrokkenen. Verbinding,

verantwoording en betrokkenheid moeten de doelstellingen zijn als het gaat om communicatie.

Algemeen oordeel Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is van oordeel dat het pensioenfonds in algemene zin ook in 2015 op een daadkrachtige en

prudente wijze is bestuurd.

Reactie bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het positieve oordeel van het verantwoordingsorgaan. Wat betreft

het communicatiebeleid is het bestuur zich ervan bewust dat de eisen aan de communicatie voortdurende aandacht

behoeven, juist ook in een tijd dat het fonds kampt met een reservetekort en de maatschappelijke aandacht voor

pensioenen in zijn algemeenheid groot is.

Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor de prettige en constructieve samenwerking in het afgelopen jaar en

ziet wederom uit naar een voortzetting van de bestendige samenwerking.
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JAARREKENING 2015
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1                BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten)

(in miljoenen euro's)

2015 2014

ACTIVA

Beleggingen voor risico fonds  (1) 23.622,3 23.410,6

Beleggingen voor risico deelnemers  (2) 28,6 28,2

Vorderingen en overlopende activa  (3) 1,1 56,7

Overige activa  (4) 3,5 5,6

 23.655,5 23.501,1

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves  (5) 2.580,0 3.819,9

Technische voorziening voor risico
fonds  (6) 19.779,6 18.210,9

Voorziening voor risico deelnemers  (7) 28,6 28,2

Overige schulden en overlopende
passiva  (8) 1.267,3 1.442,1

 23.655,5 23.501,1

2015 2014

Dekkingsgraad op basis van nFTK (2014: FTK) (in %)

Aanwezige dekkingsgraad 112,2 119,1

Beleidsdekkingsgraad 113,5 -
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in miljoenen euro's)

2015 2014

BATEN

Premiebijdragen risico fonds  (9) 518,4 557,2

Premiebijdragen risico deelnemers  (10) 1,1 6,8

Beleggingsresultaten risico fonds  (11) 183,4 3.167,1

Beleggingsresultaten risico
deelnemers  (12) 0,7 4,5

703,6 3.735,6

LASTEN

Pensioenuitkeringen  (13) 361,7 339,2

Pensioenuitvoeringskosten  (14) 13,3 11,6

Mutatie technische voorzieningen  (15)

Pensioenopbouw 349,7 318,5

Indexering en overige toeslagen 201,9 161,5

Rentetoevoeging 33,3 55,8

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -367,5 -344,4

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -0,5 -0,7

Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten -1,1 44,7

Wijziging marktrente 1.354,6 3.398,0

Wijziging overige actuariële uitgangspunten - 29,3

Overige wijzigingen -1,7 25,4

1.568,7 3.688,1

Wijziging voorziening risico
deelnemers  (16) 0,4 9,7

Saldo overdracht van rechten  (17) -0,6 -70,8

1.943,5 3.977,8

Saldo van baten en lasten -1.239,9 -242,2

2015 2014

Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Mutatie overige reserves -1.060,2 -89,8

Mutatie bestemmingsreserve -179,7 -152,4

-1.239,9 -242,2
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(in miljoenen euro's)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2015 2014

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premies 507,8 598,7

Ontvangen premiebijdragen voor risico deelnemers 1,1 6,8

Ontvangen waardeoverdrachten risico
pensioenfonds 65,5 17,0

Betaalde pensioenuitkeringen -360,8 -341,9

Betaalde waardeoverdrachten risico pensioenfonds -9,4 -6,9

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -10,0 -13,7

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten 194,2 260,0

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkopen en aflossingen beleggingen 16.756,8 19.285,0

Betaald inzake aankopen beleggingen -17.448,3 -20.171,3

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 572,2 566,9

Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen -39,7 84,3

Betaalde kosten vermogensbeheer -37,3 -21,5

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten -196,3 -256,6

Mutatie liquide middelen -2,1 3,4

Samenstelling geldmiddelen

2015 2014

Liquide middelen per 1 januari 5,6 2,2

Mutatie liquide middelen -2,1 3,4

Liquide middelen per 31 december 3,5 5,6
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4                ALGEMENE TOELICHTING

INLEIDING

Het doel van Stichting Rabobank Pensioenfonds, statutair gevestigd te Utrecht en opgericht in 1964, is het nu en in de

toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden;

tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder

andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van

Stichting Rabobank Pensioenfonds. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de collectieve pensioenregeling van

de Rabobank. De pensioenregeling is bestemd voor medewerkers van Rabobank en een aantal gelieerde instellingen 

(o.a. De Lage Landen en Rabo Vastgoedgroep).

OVEREENSTEMMINGSVERKLARING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de

Pensioenwet en Titel 9 Boek 2 BW, met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur heeft op 20 mei 2016 de jaarrekening vastgesteld.

PRESENTATIE

Alle bedragen zijn vermeld in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Schattingswijzigingen

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe

actuariële deskundigheid. 

Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met

werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het fonds.

Het effect van de schattingswijziging voor komende jaren kan niet worden berekend.

Wijzigingen in het financieel toetsingskader

Driemaands middeling: De methode van de driemaands middeling van de rente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de technische

voorziening van € 245,2 mln. Dit resultaat is via de Staat van Baten en Lasten als bate in het verslagjaar verantwoord. Het

effect op de dekkingsgraad per 31 december 2015 is 1,5% positief.

UFR-systematiek: Het niveau van de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR van

toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de

voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de technische voorziening van € 642,1 mln. Dit resultaat is via

de Staat van Baten en Lasten als last in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad per 31 december

2015 is 3,8% negatief.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

(a)  Algemeen

Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op reële waarde.

Voor de overige activa en passiva geldt, tenzij in de specifieke grondslagen hieronder anders is aangegeven, dat deze

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze boekwaarde benadert de actuele waarde als gevolg van het korte

termijnkarakter van deze vorderingen en schulden.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
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(b)  Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

en de Pensioenwet vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De

schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende

andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis

voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode

gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel

de verslagperiode als toekomstige perioden.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk geacht wordt, is de aard van deze

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

(c)  Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen aan

het pensioenfonds ten goede zullen komen en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting

wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een

uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een

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

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

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

risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

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

sprake zijn van een post 'nog af te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

(d)  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 gesaldeerd opgenomen

financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd

opgenomen.

(e) Overweging voor consolidatie

Voor zover aandelenbelangen individueel of gezamenlijk een niet te verwaarlozen betekenis representeren op het geheel

van het pensioenvermogen vindt consolidatie plaats in de jaarrekening. Dit is voor 2015 niet het geval.

(f)  Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde

valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van

baten en lasten.
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31-12-2015 31-12-2014

USD 1,086 1,210

GBP 0,737 0,776

JPY 130,676 145,079

AUD 1,493 1,479

CAD 1,509 1,402

CHF 1,087 1,202

DKK 7,463 7,446

HKD 8,419 9,384

ILS 4,227 4,709

NOK 9,615 9,072

NZD 1,587 1,548

SEK 9,158 9,473

SGD 1,541 1,603

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

(g)  Beleggingen voor risico fonds

Algemeen

In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op reële waarde. Participaties in

beleggingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen, worden gerubriceerd en gewaardeerd

volgens de grondslagen voor dat soort beleggingen.

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder

beleggingsdebiteuren dan wel -crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze gewaardeerd.

Vastgoedbeleggingen

Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Dit geldt ook voor vastgoed in ontwikkeling.

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 waarde, 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 pensioenfonds.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op reële waarde.

De reële waarde is de beursnotering per balansdatum.

De reële waarde van niet-beursgenoteerde participaties is bepaald op basis van de laatst bekende intrinsieke waarde. Dit

is het aandeel in het zichtbare eigen vermogen.

Private-equity-beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde, 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. Daarnaast 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.
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Vastrentende waarden

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op

marktwaarde. De marktwaarde is de per balansdatum geldende beurskoers, onder toevoeging van opgelopen rente.

Leningen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze waarde wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen (rente,

aflossingen en verwachte boeterente bij vervroegde aflossingen) contant te maken op basis van de geldende marktrente,

waarin opgenomen een opslag voor debiteurenrisico en liquiditeitsrisico.

Deposito’s en vorderingen op banken worden gewaardeerd op nominale waarde.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde die

wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.

Positieve posities uit hoofde van derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder beleggingen.

Negatieve posities uit hoofde van derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder overige schulden

en overlopende passiva.

Overige beleggingen

Hedge funds worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde is de intrinsieke waarde van de onderliggende

beleggingen van het betreffende fonds. Indien de waarderingsgrondslagen van hedge funds afwijken van de

waarderingsgrondslagen van het fonds, wordt de waardering zo mogelijk aangepast aan de waarderingsgrondslagen van

het pensioenfonds.

Het fonds handelt niet fysiek in commodities (grondstoffen). Er is sprake van grondstoffenrisico opgenomen in andere

beleggingscategorieën.

Voor niet-beursgenoteerde beleggingen is de waardering gebaseerd op beschikbare marktinformatie als input voor de

gehanteerde waarderingsmodellen.

Niet-beursgenoteerde belangen in infrastructuur beleggingen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde van

de onderliggende beleggingen, de overige onderliggende activa en de onderliggende verplichtingen.

Geldmarktbeleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige

kasstromen (rente en aflossing). Posities in rekeningcourantsaldi worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

(h)  Beleggingen voor risico deelnemers

De grondslagen voor de waardering van de beleggingen voor risicopolishouders zijn gelijk aan die voor de beleggingen

die voor rekening van het fonds worden aangehouden.

(i)  Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste

verwerking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van

oninbaarheid.

(j) Overige activa

Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk

opeisbaar zijn. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit

hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.
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(k) Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het

vreemd vermogen, inclusief de technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds en overige technische

voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het

Besluit Financieel ToetsingsKader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.

Bestemmingsreserve

De pensioenregeling is per 1 januari 2013 gewijzigd in een "Collective Defined Contribution" (CDC)-regeling. Omdat deze

wijziging een overdracht van risico's van de werkgever naar de deelnemer met zich meebrengt, heeft de werkgever op 

15 juli 2013 eenmalig een bedrag van € 500 mln. naar de Stichting Rabobank Pensioenfonds overgemaakt. Dit bedrag is

op de balans opgenomen als bestemmingsreserve en telt niet mee bij de berekening van de dekkingsgraad. Het bedrag

is bedoeld om gedurende de periode 2014 - 2016 het indexatiepercentage aan te vullen tot 1,1% wanneer het reguliere

indexatiebesluit van het bestuur tot een lagere uitkomst leidt. Als de bestemmingsreserve op 31 december 2016 nog niet

is uitgeput dan worden de resterende middelen aangewend ter versterking van de overige reserve van het fonds.

Het fonds berekent de onttrekking uit de bestemmingsreserve op basis van de swap-rts welke tevens wordt gebruikt voor

de vaststelling van de omvang van de toe te kennen indexatie.

Overige reserve

De overige reserve is bedoeld voor het opvangen van niet gekwantificeerde risico’s, zoals algemene bedrijfsrisico’s en

kostenrisico’s, als buffer voor beleggingsrisico’s en als bron voor mogelijke toekomstige toeslagen. Het saldo van baten

en lasten wordt via de resultaatbestemming en na aftrek van het saldo van de mutaties in de bestemde reserves,

toegevoegd of onttrokken aan de overige reserve, al naar gelang de uitkomst.

(l)  Technische voorzieningen voor risico fonds

Technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden gewaardeerd op reële waarde (marktwaarde). De reële waarde wordt bepaald op

basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op

balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde

nominale aanspraken inclusief verleende toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de

nominale rentetermijnstructuur.

Bij de berekening van de technische voorzieningen is uitgegaan van het op de balansdatum geldende pensioenreglement

en van de aanspraken die over de verstreken deelnemersjaren zijn verworven. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten

of de opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Alle per balansdatum bestaande indexatiebesluiten zijn in

de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met

invaliditeit op basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,

waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen 

per 31 december 2015.

Rekenrente:

De rekenrente is gebaseerd op de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen zoals maandelijks gepubliceerd door DNB.

De vaste (gemiddelde) rekenrente waarbij de technische voorzieningen overeenkomen met de technische voorzieningen

op basis van de rentetermijnstructuur bedraagt 1,8% (2014: 2,0%).
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Overlevingstafels:

De voorziening primo jaar is berekend op basis van de door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde AG

Prognosetafel 2014, startkolom 2015. De voorziening ultimo jaar is berekend op basis van de AG Prognosetafel 2014,

startkolom 2016.

Ervaringssterfte:

Bij de berekening van de voorziening primo en ultimo jaar zijn de sterftekansen van alle hoofd- en medeverzekerden

gecorrigeerd met een geslacht- en leeftijdafhankelijke correctiefactor. De toegepaste correctiefactor voor

hoofdverzekerden is gebaseerd op de onderzoekresultaten van ervaringssterfte binnen het fonds. De toegepaste

correctiefactor voor medeverzekerden is vanaf ultimo 2012 gelijk gesteld aan de correctiefactor voor hoofdverzekerden.

Het fonds evalueert de sterfte onder hoofd- en medeverzekerden tweejaarlijks en zal de ervaringssterfte bijstellen als daar

aanleiding voor is. 

Partnerfrequentie:

Voor de berekening van de technische voorzieningen voor nog niet ingegane nabestaandenpensioenen wordt een

partnerfrequentie gehanteerd van 100% voor mannen tot leeftijd 60 (bestaand uit 95% partnerfrequentie en 

5% opslag voor wezenpensioen), van 95% voor vrouwen tot leeftijd 60 (bestaand uit 90% partnerfrequentie en 5% opslag

voor wezenpensioen), daarna van 100% voor zowel mannen als vrouwen. Voor pensioengerechtigden wordt de werkelijke

burgerlijke staat gehanteerd.

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.

Kostenopslagen:

Kostenopslag ter grootte van 1,5% van de technische voorziening in verband met toekomstige excassokosten.

IBNR-AO

De IBNR AO-voorziening is de voorziening voor deelnemers in het eerste of tweede ziektejaar met risico op

arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening wordt berekend als de som van (1) een percentage van de

pensioenpremiecomponent bedoeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en (2) een percentage van de totale

verzekerde aanspraken op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Beide percentages kunnen van tijd tot tijd worden

bijgesteld als het arbeidsongeschiktheidsresultaat hiertoe aanleiding geeft.

(m)  Voorziening voor risico deelnemers

De waardering van de voorzieningen voor risico deelnemers wordt bepaald door de waardering van de tegenover deze

voorzieningen aangehouden beleggingen.

(n) Overige schulden en overlopende passiva

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

verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten).
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Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen inzake de bij een pensioenfonds ondergebrachte

pensioenregelingen en de technische voorzieningen van een pensioenfonds. Dit betreft zowel de technische voorziening

voor risico fonds als de technische voorziening voor risico deelnemers.

Onder het nFTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het

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

De technische voorzieningen en het pensioenvermogen die ten grondslag liggen aan de berekening van de

dekkingsgraad worden bepaald op basis van de actuele stand van de pensioenadministratie, het belegd vermogen van

het fonds en de overlopende posten uit de financiele administratie. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

(a)  Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en

lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen

voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen.

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

(b)  Premiebijdragen risico fonds

Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te

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

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

(c)  Premiebijdragen risico deelnemers

Dit betreft ontvangen (vrijwillige spaar)bijdragen van deelnemers in het kader van de beschikbare premieregeling.

Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

(d)  Beleggingsresultaten risico fonds

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

Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde

waardeveranderingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en

ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief

valutakoersverschillen, worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel

van de gerealiseerde waardeveranderingen.

Directe beleggingsopbrengsten

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

huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.

Kosten van vermogensbeheer

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

Deze kosten zijn inclusief kosten balansbeheer en vergoeding bewaarbank. Exploitatiekosten van onroerende zaken in

exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen.
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Verrekening van kosten

De kosten uit hoofde van beheervergoeding alsmede transactiekosten gerelateerd aan beleggingen zijn in mindering

gebracht op de directe en indirecte beleggingsopbrengsten.

Verlegde BTW op kosten van beleggingen

De verlegde BTW met betrekking tot facturen van leveranciers van vermogensbeheerdiensten wordt afgedragen als

verschuldigde omzetbelasting. De betaalde btw op facturen wordt afgetrokken als voorbelasting naar rato van de waarde

van de beleggingen buiten de EU ten opzichte van de totale waarde van de beleggingen.

(e) Beleggingsresultaten risico deelnemers

De grondslagen voor bepaling van het resultaat betreffende beleggingsresultaten risico deelnemers zijn gelijk aan de

grondslagen voor bepaling van het resultaat betreffende beleggingsresultaten risico pensioenfonds.

(f)  Pensioenuitkeringen

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

pensioenuitkeringen zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

(g)  Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Pensioenopbouw

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

Rentetoevoeging technische voorzieningen

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo

berekend over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar.

Onttrekking technische voorzieningen voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve

van de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de technische voorzieningen ten behoeve van

pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast wordt een percentage van de pensioenopbouw en de inkomende

waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.

Wijziging marktrente

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

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het

hoofd wijziging marktrente. Een gedeelte van deze verandering heeft betrekking op het vervallen van de driemaands

middeling en wijziging UFR systematiek. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de mutatie

technische voorzieningen.

Overige wijzigingen

De onder deze post opgenomen mutaties van de voorziening hebben betrekking op de kans systemen.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Rabobank Pensioenfonds

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
70



GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. De kasstromen worden derhalve bepaald op basis van

de staat van baten en lasten, gecorrigeerd voor de mutatie van de daarmee samenhangende balansposities. Er wordt

onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS

(in miljoenen euro's)

1. Beleggingen voor risico fonds

(a) Verloopoverzicht per beleggingscategorie

Vastgoed
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari
2015 1.627,2 9.172,8 8.737,2 1.890,0 585,7 22.012,9

Aankopen 224,7 4.833,8 7.985,4 3.824,7 578,6 17.447,2

Verkopen -131,8 -5.389,4 -8.019,6 -2.643,1 -571,5 -16.755,4

Overige mutaties 6,2 -2,5 -13,1 16,6 32,5 39,7

Waardemutaties 77,1 723,7 -64,1 -1.143,7 55,5 -351,5

Stand per 31
december 2015 1.803,4 9.338,4 8.625,8 1.944,5 680,8 22.392,9

Correctie voor derivaten met een negatieve waarde 1.229,4

23.622,3

Vastgoed
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden Derivaten

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari
2014 1.238,8 7.530,6 8.628,9 728,8 467,3 18.594,4

Aankopen 389,9 6.400,3 11.211,5 1.306,8 856,0 20.164,5

Verkopen -40,6 -6.022,7 -11.532,6 -964,7 -722,8 -19.283,4

Overige mutaties 24,6 -1,0 -24,0 -55,8 -28,1 -84,3

Waardemutaties 14,5 1.265,6 453,4 874,9 13,3 2.621,7

Stand per 31
december 2014 1.627,2 9.172,8 8.737,2 1.890,0 585,7 22.012,9

Correctie voor derivaten met een negatieve waarde 1.397,7

23.410,6

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.

(b)  Reële waarde

Zoals vermeld in de algemene toelichting zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen reële

waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een

aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals

beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de boekwaarde de reële waarde benadert als gevolg van het korte termijn

karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum

benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen.

Echter, bepaalde financiële instrumenten zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en 

-technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten. 
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� Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.

Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden en banktegoeden.

� Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend goed in bezit van het fonds. Alle

vastgoedobjecten worden jaarlijks getaxeerd door externe taxateurs waarvan de onafhankelijkheid ten opzichte van de

waardering onbetwist is. De juistheid en volledigheid van de gebruikte informatie voor de taxatie wordt gecontroleerd.

� De netto contante waarde  methode  wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van

de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.

� Intrinsieke waarde: de marktwaarde ontleent aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-of-

fund managers. Voor fondsbeleggingen in vastgoed, private equity en infrastructuur wordt de waardering bepaald op

basis van de laatst ontvangen fondsrapportages. Deze rapportages zijn door een accountant gecontroleerd maar de

periode van deze rapportages loopt niet synchroon met het boekjaar van het fonds. Om deze onzekerheid te mitigeren

wordt jaarlijks achteraf een aansluiting gemaakt 

� Andere methode: marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op aannames en schattingen

die de prijs significant beïnvloeden. Hieronder vallen de equity linked swaptions en inflations swaps, swaptions,

options OTC en de deelnemingen.

�  Swaptions: 

Voor de waardering van Swaptions worden verschillende input parameters gebruikt waaronder, strike, niveau par-rate,

einddatum, volatiliteit en de verdisconteringrente zoals de EONIA curve. De strike is het niveau waartegen de swap in

de toekomst afgesloten kan worden. De par-rate is de forward rente waarbij de waarde van de onderliggende swap

exact nul zou zijn. Samen met de implied volatility voor de geldende marktrente en de verdisconteringsrente vormen

deze parameters de input voor het waarderingsmodel. 

�  Options OTC:

Voor de waardering van Options OTC geldt dat als voornaamste input parameters worden gehanteerd, rentestanden,

strike, volatiliteiten voor valuta en indices. Deze parameters vormen de input voor het waarderingsmodel.

�  Equity linked swaptions en Inflations swaps

De waardering hiervan vindt plaats op basis van modellen waarbij voor ELS’en mid rentestanden en volatiliteiten voor

valuta, swaptions en aandelen indices en wisselkoersen belangrijke parameters zijn. Voor ILS’en gelden bid

rentestanden evenals de BEI curve als belangrijke parameters. In de waarderingsmethodiek wordt rekening gehouden

met de risicovrije rentevoet EONIA. 

Op basis van de Richtlijn 290 inzake de toelichting op gehanteerde waarderingsystematiek is onderstaande
tabel opgenomen.

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
Taxaties

NCW
berekeningen

Intrinsieke
waarde

methode
Andere

methode Totaal

Per 31 december
2015

Vastgoed
beleggingen 137,3 692,3 65,2 908,6 - 1.803,4

Aandelen 7.446,5 - - 1.891,9 - 9.338,4

Vastrentende
waarden 7.530,1 - 435,2 660,5 - 8.625,8

Derivaten 0,1 - 631,6 -3,3 1.316,1 1.944,5

Overige beleggingen - - - 680,8 - 680,8

Totaal 15.114,0 692,3 1.132,0 4.138,5 1.316,1 22.392,9
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Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
Taxaties

NCW
berekeningen

Intrinsieke
waarde

methode
Andere

methode Totaal

Per 31 december
2014

Vastgoed
beleggingen 133,5 604,6 326,7 562,4 - 1.627,2

Aandelen 7.351,1 - - 1.821,7 - 9.172,8

Vastrentende
waarden 7.817,7 - 235,7 683,8 - 8.737,2

Derivaten - - 438,0 -20,1 1.472,1 1.890,0

Overige beleggingen - - - 576,4 9,3 585,7

Totaal 15.302,3 604,6 1.000,4 3.624,2 1.481,4 22.012,9

Schattingen van de reële waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare

informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een

significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen derhalve niet

met precisie worden vastgesteld.

Schatting van reële waarde

Vastgoed

Het deel van de waarde aan vastgoedbeleggingen dat is opgenomen op basis van onafhankelijke taxaties betreft

voornamelijk direct vastgoed.

Zoals bij de grondslagen staat vermeld is de waarde gebaseerd op de taxatiewaarde. Deze taxaties worden verricht door

verscheidene externe erkende taxateurs. Iedere externe taxateur hanteert, binnen de algemene richtlijnen zoals die

binnen de branche gelden, eigen uitgangspunten. De richtlijnen 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.

De uitvoeringsorganisatie van het fonds onderschrijft het belang van de 28 aanbevelingen van het Platform van 

Taxateurs en Accountants (PTA) en  verlangt van alle externe taxateurs dat zij aan de aanbevelingen voldoen. De

uitvoeringsorganisatie monitort de voortgang van de implementatie door de taxateurs. Daar waar implementatie tekort

schiet, treedt zij met de taxateurs in overleg over verbeterplannen. De uitvoeringsorganisatie rapporteert periodiek aan het

fonds over de implementatie van de 28 aanbevelingen.

Aandelen

Van de beleggingen in aandelen staat de waarde van private-equity-beleggingen en aandelenfondsen opgenomen als

intrinsieke waarde.

Private-equity-beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde, 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. Daarnaast 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.

Vastrentende waarden

Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld betreft

hoofdzakelijk de leningen op schuldbekentenis en hypotheken.

De berekeningsgrondslag staat reeds vermeld in de algemene toelichting op de grondslagen.

De gehanteerde rentevoet hierbij is 0,793% (2014: 0,685% ).
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De marktwaardeberekening van de hypotheken in de beleggingsfondsen is gebaseerd op de verdisconteerde kasstromen

van de hypotheken. De kasstromen bestaan uit de hypothecaire aflossing en rentebetalingen waarbij rekening wordt

gehouden met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Iedere hypotheek wordt verdisconteerd met de  bijbehorende

credit spread plus swaprente die hoort bij de gemiddelde looptijd van de betreffende hypotheek. De creditspread wordt

bepaald per risicocategorie waarbij de loan to value van de hypotheken in ogenschouw wordt genomen. De basis voor het

bepalen van de creditspread zijn de hypotheektarieven zoals afgegeven door de verscheidene hypotheekverstrekkers per

looptijd en per risicocategorie.

Derivaten

De interest rate swaps, inflatie derivaten en de fx forwards worden gewaardeerd op basis van contante waarde

berekening. De swaptions en de aandelen opties worden gewaardeerd op basis van waarderingsmodellen. Belangrijke

parameters voor deze modellen zijn de rente- en aandelenstanden, volatiliteit en verwachte inflatie. Daar deze

parameters niet voor iedereen toegankelijk zijn worden deze derivaten verantwoord onder andere methode.

Overige beleggingen

Het niet-marktgenoteerde deel van de overige beleggingen betreft beleggingen in infrastructuur.

Het fonds neemt alleen via tussenkomst van externe fondsbeheerders deel in infrastructurele beleggingen. Voor de

waardering van deze beleggingen wordt uit gegaan 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 kunnen

hierbij een rol spelen: de aanschafwaarde voor wat betreft recente investeringen; toekomstige kasstromen; waarde van

de activa; waardering van vergelijkbare objecten.

(c)  Vastgoed

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar soort:

Direct vastgoed 694,9 38,5 606,5 37,3

Indirect vastgoed (participaties in
beleggingsfondsen) 1.012,5 56,1 909,1 55,9

Vastgoed in ontwikkeling 62,6 3,5 83,1 5,1

Vorderingen inzake vastgoed 27,4 1,5 25,0 1,5

Liquide middelen 13,9 0,8 14,6 0,9

Schulden inzake vastgoed -7,9 -0,4 -11,1 -0,7

1.803,4 100,0 1.627,2 100,0

Het direct vastgoed is per einde 2015 nagenoeg volledig getaxeerd door onafhankelijke taxateurs. De directe

vastgoedportefeuille is grotendeels belegd in Nederland en voor een kleiner deel in Duitsland en Frankrijk. De Duitse

vastgoedportefeuille betreft de portefeuille  'German Residential Partnership I'. Het aandeel van het fonds in deze

portefeuille bedraagt 90%. De Franse vastgoedportefeuille betreft de portefeuille 'Verano'. Het aandeel van het fonds in

deze portefeuille is in 2015 toegenomen van 94,75% naar 97%. Beide portefeuilles kwalificeren zich voor consolidatie en

zijn gefinancierd door middel van een aandeelhoudersinbreng en bankleningen. De consolidaties van de portefeuilles zijn

niet doorgevoerd omdat de betekenis ervan te verwaarlozen is op het gehele fondsvermogen.

Objecten die in het boekjaar zijn verkocht, maar in het volgende boekjaar worden geleverd, zijn niet als verkoop in het

boekjaar verantwoord.

De waardering van vastgoed is een complex proces en daarmee een belangrijke schattingspost. Er bestaat een risico dat

materiële aanpassingen zich kunnen voordoen in de waardering in het volgend boekjaar (schattingsonzekerheid).
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(d) Aandelen

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie naar soort:

Zelfstandig beursgenoteerde aandelen 7.446,5 79,7 7.351,1 80,0

Private equity 129,1 1,4 105,7 1,2

Risk Parity 814,2 8,7 704,3 7,7

Aandelenbeleggingsfondsen 936,4 10,0 997,8 10,9

Vorderingen inzake aandelen 13,7 0,2 15,7 0,2

Schulden inzake aandelen -1,5 - -1,8 -

9.338,4 100,0 9.172,8 100,0

(e) Vastrentende waarden

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie naar soort:

Staatsobligaties 4.969,4 57,5 4.989,9 57,0

Bedrijfsobligaties (credit funds) 1.592,4 18,5 1.938,4 22,2

Door de staat gedekte fondsen 556,9 6,5 478,4 5,5

Obligatiebeleggingsfondsen 825,9 9,6 732,5 8,4

Deposito's 190,2 2,2 83,6 1,0

Overige 411,5 4,8 411,0 4,7

Vorderingen inzake vastrentende waarden 79,5 0,9 103,4 1,2

8.625,8 100,0 8.737,2 100,0

Het fonds neemt deel aan een zogenaamd security lending programma, waarbij effecten uit de beleggingsportefeuille

voor een vastgestelde periode aan derden worden uitgeleend in ruil voor een geldelijke vergoeding. Sinds 1 november

2011 leent het fonds effecten uit de portefeuille exclusief uit aan inlener Rabobank. Het uitlenen van effecten vindt plaats

tegen levering van onderpand door de inlener, aangevuld met een opslag. BNYMellon, de custodian van het fonds,

faciliteert dit securities lending programma onder andere op het gebied van collateral management. Ultimo 2015 bedroeg

de waarde van de uitgeleende aandelen en obligaties € 6.330,9 mln. (2014: € 4.748,5 mln.).

Hierbij zijn door de tegenpartij zekerheden gesteld ter dekking van het risico van niet-teruglevering tot een bedrag van

€ 6.820,0 mln. (2014: € 5.116,5 mln.). De zekerheden dienen minimaal 7,5% groter te zijn dan de marktwaarde van de

uitgeleende aandelen en obligaties. Daarnaast gelden voor de zekerheden een vooraf gedefinieerde kredietwaardigheid

en een limiet ter voorkoming van het concentratierisico.

(f) Derivaten

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Valutaderivaten -14,8 -200,4

Aandelenderivaten 461,7 320,7

Rentederivaten 2.130,9 2.402,9

Inflatiederivaten -630,0 -613,1

Overig -3,3 -20,1

1.944,5 1.890,0
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Onder de rentederivaten zijn naast swaptions en swaps ook de Equity-Linked-Swaptions opgenomen. Deze ELS'en zijn

specifieke receiverswaptions, waarvan de waarde afhankelijk is van de waardeontwikkeling van een aantal

aandelenindices en van de marktrente.

Ter zake van de derivaten bedroeg de waarde van de ontvangen zekerheden (collateral) ultimo 2015 € 1.959,1 mln. 

(2014: €  1.904,0 mln.). De zekerheden zijn van een vooraf gedefinieerde kredietwaardigheid. Er geldt tevens een

afslagpercentage op de waardering van de zekerheden en er vindt een beoordeling plaats ter voorkoming van het

concentratierisico.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2015:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Forward 7.853,2 59,3 74,2

Gekochte opties 3.271,5 461,7 -

Swaptions 3.531,0 854,5 -

Interest rate swaps 3.491,9 1.801,7 525,2

Inflatieswaps 3.500,0 - 630,0

Overig - -3,3 -

3.173,9 1.229,4

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2014:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Forward 7.626,9 15,0 215,4

Gekochte opties 2.637,5 320,7 -

Swaptions 3.430,0 1.151,5 -

Interest rate swaps 2.474,2 1.820,6 569,2

Inflatieswaps 3.500,0 - 613,1

Overig - -20,1 -

3.287,7 1.397,7

(g) Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Hedge funds 2,3 2,9

Infrastructuur 199,5 160,6

Geldmarktfondsen 162,1 139,2

Deelnemingen - 9,3

Liquide middelen 316,9 274,3

Schulden inzake overige beleggingen - -0,6

680,8 585,7
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2. Beleggingen voor risico deelnemers

31-12-2015 31-12-2014

Vrijwillige aanvullende Flexioenregeling 28,2 28,2

Vrijwillige netto Flexioenregeling 0,4 -

28,6 28,2

In 2015 bestaat, naast de vrijwillige aanvullende Flexioenregeling, ook de vrijwillige netto Flexioenregeling. De

deelnemers met een bruto arbeidsinkomen dat hoger is dan het maximale pensioengevend inkomen kunnen deelnemen

aan de netto Flexioenregeling. Dit is een compensatieregeling waarbij de mogelijkheid bestaat tot het doen van extra

netto bijdragen op een door de werkgever geopende rekening. De inleg wordt bij pensionering of overlijden aangewend

voor de inkoop van pensioenaanspraken.

Beleggingen voor risico deelnemers totaal

2015 2014

Stand per 1 januari 28,2 18,5

Inleg en stortingen 1,1 6,8

Uitkeringen en onttrekkingen -1,4 -1,6

Beleggingsresultaten risico deelnemers 0,7 4,5

Stand per 31 december 28,6 28,2

De beleggingen voor risico deelnemer kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Aandelen 10,5 9,8

Mixfonds 0,1 0,1

Obligaties 16,4 15,9

Sparen 1,6 2,4

28,6 28,2

Vrijwillige aanvullende Flexioenregeling

2015 2014

Stand per 1 januari 28,2 18,5

Inleg en stortingen 0,7 6,8

Uitkeringen en onttrekkingen -1,4 -1,6

Beleggingsresultaten risico deelnemers 0,7 4,5

Stand per 31 december 28,2 28,2
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De beleggingen voor de Vrijwillige aanvullende Flexioenregeling kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Aandelen 10,3 9,8

Mixfonds 0,1 0,1

Obligaties 16,2 15,9

Sparen 1,6 2,4

28,2 28,2

Vrijwillige netto Flexioenregeling

2015 2014

Inleg en stortingen 0,4 -

De beleggingen voor de Vrijwillige netto Flexioenregeling kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Aandelen 0,2 -

Obligaties 0,2 -

0,4 -

3. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2015 31-12-2014

Waardeoverdrachten 0,9 1,6

Rabobank Nederland i.v.m. collectieve waardeoverdracht - 55,0

Overige vorderingen 0,2 0,1

1,1 56,7

De post van € 55,0 mln. in 2014 had betrekking op de collectieve waardeoverdracht van de aanspraken van de

medewerkers van Friesland Bank.

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. Ultimo 2015, evenals in 2014, is geen voorziening

voor oninbaarheid opgenomen.

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

31-12-2015 31-12-2014

Liquide middelen (pensioenbeheer) 3,5 5,6

Onder de liquide middelen worden de kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen opgenomen die onmiddellijk dan wel

op korte termijn opeisbaar zijn.

Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.

5. Stichtingskapitaal en reserves

31-12-2015 31-12-2014

Bestemmingsreserve 167,9 347,6

Overige reserve 2.412,1 3.472,3

2.580,0 3.819,9

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Bestemmings
reserve

Overige 
reserve Totaal

Stand per 1 januari 2015 347,6 3.472,3 3.819,9

Uit bestemming saldo van baten en lasten -179,7 -1.060,2 -1.239,9

Stand per 31 december 2015 167,9 2.412,1 2.580,0

Bestemmings
reserve

Overige 
reserve Totaal

Stand per 1 januari 2014 500,0 3.562,1 4.062,1

Uit bestemming saldo van baten en lasten -152,4 -89,8 -242,2

Stand per 31 december 2014 347,6 3.472,3 3.819,9

De pensioenregeling is per 1 januari 2013 gewijzigd in een "Collective Defined Contribution" (CDC)-regeling. Omdat deze

wijziging een overdracht van risico's van de werkgever naar de deelnemer met zich meebrengt, heeft de werkgever op 

15 juli 2013 eenmalig een bedrag van € 500 mln. naar de Stichting Rabobank Pensioenfonds overgemaakt. Dit bedrag is

op de balans opgenomen als bestemmingsreserve en zal niet meetellen bij de berekening van de dekkingsgraad. Het

bedrag is bedoeld om gedurende de periode 2014 - 2016 het indexatiepercentage aan te vullen tot 1,1% wanneer het

reguliere indexatiebesluit van het bestuur tot een lagere uitkomst leidt. Het fonds berekent de onttrekking uit de

bestemmingsreserve op basis van de swap-rts welke tevens wordt gebruikt voor de vaststelling van de omvang van de

toe te kennen indexatie.

In 2015 is de toegekende indexatie van 0,2%  aangevuld tot een indexatie van 1,1% op basis van de cao 2013-2015. Het

aanvullende indexatiepercentage van 0,9% komt ten laste van de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 179,7 mln.

In 2014 was de toegekende indexatie van 0,21%  aangevuld tot een indexatie van 1,1%. Het aanvullende

indexatiepercentage van 0,89% is ten laste van de bestemmingsreserve gekomen voor een bedrag van € 152,4 mln.
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31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Solvabiliteit

Aanwezig vermogen 22.220,3 112,2 21.683,2 119,1

Af: technische voorzieningen 19.808,2 100,0 18.210,9 100,0

Eigen vermogen 2.412,1 12,2 3.472,3 19,1

Af: vereist eigen vermogen 3.033,1 15,3 2.337,9 12,8

Vrij vermogen -621,0 -3,1 1.134,4 6,3

Minimaal vereist eigen vermogen 850,5 4,3 783,1 4,3

Aanwezige dekkingsgraad 112,2 119,1

Beleidsdekkingsgraad 113,5 -

Ultimo 2015 is het aanwezige vermogen inclusief de beleggingen risico deelnemers en de technische voorzieningen

inclusief technische voorzieningen risico deelnemers op basis van aanwijzingen van DNB.

De vergelijkende cijfers ultimo 2014 zijn exclusief beleggingen risico deelnemers en technische voorzieningen risico

deelnemers.

Pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruikmaken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'. De

beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 bedraagt 113,5%. De financiële positie van het fonds wordt bepaald aan de hand

van de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste

dekkingsgraad van 115,3% en hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Hierdoor is per 31 december

2015 sprake van een reservetekort. Het fonds heeft een herstelplan ingediend bij DNB.

Het verloop van de nominale dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2015

%

2014

%

Dekkingsgraad per 1 januari 119,1 124,5

M1 Premie 0,5 1,1

M2 Uitkeringen 0,4 0,6

M3 Toeslagen -1,3 -1,4

M4 RTS -8,2 -23,6

M5 Rendement 0,8 21,3

M6 Overigen 0,9 -3,4

Dekkingsgraad per 31 december 112,2 119,1

Het effect van het vervallen van de rentemiddeling en het effect van de wijziging van de UFR zijn meegenomen in M4

RTS.
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6. Technische voorzieningen

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Technische
voorzieningen

Stand per 1 januari 2014 14.522,8

Mutatie technische voorzieningen 3.688,1

Stand per 31 december 2014 18.210,9

Mutatie technische voorzieningen 1.568,7

Stand per 31 december 2015 19.779,6

Belangrijke schattingen voor de bepaling van de technische voorzieningen zijn de levensverwachting, ervaringssterfte,

partnerfrequentie en een opslag voor uitvoeringskosten.

(a)  Mutatie technische voorzieningen

2015 2014

Pensioenopbouw 349,7 318,5

Indexering en overige toeslagen 201,9 161,5

Rentetoevoeging 33,3 55,8

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -367,5 -344,4

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -0,5 -0,7

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -1,1 44,7

Wijziging marktrente 1.354,6 3.398,0

Wijziging overige actuariële uitgangspunten - 29,3

Overige wijzigingen -1,7 25,4

1.568,7 3.688,1

Voor een toelichting op bovenstaande mutaties wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat

van baten en lasten.

Aantal

31-12-2015

Aantal

31-12-2014

Actieve deelnemers 39.147 8.802,5 41.656 8.628,5

Gewezen deelnemers 44.317 4.843,8 41.798 3.902,3

Pensioengerechtigden 16.472 6.133,3 15.263 5.680,1

99.936 19.779,6 98.717 18.210,9

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Rabobank Pensioenfonds

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
82



(b)  Korte beschrijving van de pensioenregeling

De in 2014 van toepassing zijnde pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een CDC-regeling met een

pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. In het kader van de Pensioenwet en het toezicht van DNB op pensioenfondsen wordt

deze CDC-regeling als middelloonregeling aangemerkt. De hoogte van de premie is gemaximeerd. De jaarlijkse opbouw

door het Rabobank Pensioenfonds is voorwaardelijk en afhankelijk van de hoogte van de ontvangen premie. Jaarlijks

wordt een aanspraak op ouderdomspensioen nagestreefd van 2,0% van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. De

pensioengrondslag is gelijk aan 12 maandsalarissen plus vakantiegeld en een 13e maand, onder aftrek van een

franchise. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Sinds 2015 is het pensioengevend salaris gemaximeerd. Het maximum

in 2015 bedraagt € 94.600. De deelnemers met een bruto arbeidsinkomen dat hoger is dan het maximale

pensioengevend inkomen worden hiervoor in loon gecompenseerd. Het is mogelijk de netto waarde van dit extra loon

vrijwillig in te leggen in de netto flexioenregeling. Dit is een door de werkgever geopende rekening bij Robeco Pension

Providers. De inleg (en het bijbehorende rendement) wordt bij pensionering of overlijden aangewend voor de inkoop van

netto pensioenaanspraken. 

In 2015 is nog geen sprake van uitkeringen of aankoop van aanspraken uit de netto pensioenregeling. 

Naast het ouderdomspensioen bestaat er recht op nabestaanden- en wezenpensioen. De regeling kent geen

toetredingsleeftijd. Jaarlijks beslist het bestuur van het fonds over de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden

geïndexeerd. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet is de pensioenregeling te kwalificeren als een

uitkeringsovereenkomst.

Indexatiebeleid

De indexatie van de opgebouwde aanspraken, van de ingegane pensioenen en van de premievrije pensioenaanspraken

is voorwaardelijk en conform een indexatiestaffel. De indexatie gaat ten laste van de vrije middelen.

Indien de vrije middelen van het fonds niet toereikend zijn om een indexatie van 1,1% te kunnen financieren wordt de

indexatie in 2014, 2015 en 2016 voor zover er nog middelen aanwezig zijn in de bestemmingsreserve aangevuld tot 1,1%.

De bestemmingsreserve heeft in juli 2013 een omvang gekregen van € 500 mln. In 2015 heeft voor de tweede keer

indexatie plaatsgevonden die deels gefinancierd is ten laste van het indexatiedepot. De bestemmingsreserve bedraagt

€ 167,9 mln. per ultimo 2015.

7. Voorziening voor risico deelnemers

31-12-2015 31-12-2014

Vrijwillig aanvullende Flexioenregeling 28,2 28,2

Vrijwillige netto Flexioenregeling 0,4 -

28,6 28,2

Voorziening voor risico deelnemers totaal

2015 2014

Stand per 1 januari 28,2 18,5

Stortingen 1,1 6,8

Onttrekkingen -1,4 -1,6

Beleggingsresultaten risico deelnemers 0,7 4,5

Stand per 31 december 28,6 28,2
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Vrijwillig aanvullende Flexioenregeling

2015 2014

Stand per 1 januari 28,2 18,5

Stortingen 0,7 6,8

Onttrekkingen -1,4 -1,6

Beleggingsresultaten risico deelnemers 0,7 4,5

Stand per 31 december 28,2 28,2

Vrijwillige netto Flexioenregeling

2015 2014

Stand per 1 januari - -

Stortingen 0,4 -

Stand per 31 december 0,4 -

8. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2015 31-12-2014

Derivaten 1.229,4 1.397,7

Schuld aan werkgevers 20,5 31,1

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10,9 10,0

Waardeoverdrachten 1,4 1,6

Overige schulden 5,1 1,7

1.267,3 1.442,1

Onder derivaten worden hier de derivaten met een negatieve waarde opgenomen. Zie ook de specificaties onder

beleggingen.

De schuld aan werkgevers betreft zowel in 2015 als in 2014 de afrekening van de pensioen premie per einde jaar. Het in

rekening gebrachte voorschot was in beide jaren hoger dan de definitieve eindafrekening. 

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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RISICOBEHEER EN DERIVATEN

(a)  Solvabiliteitsrisico

Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico’s. De

belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de marktwaarde van de

pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over

voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van

algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de

solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en

deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde

pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en

pensioenrechten moet verminderen.

De aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

Vermogen
Technische

voorzieningen Dekkingsgraad

%

Stand per 31 december 2014 21.683,2 18.210,9 119,1

Mutatie 537,1 1.597,3 -6,9

Stand per 31 december 2015 22.220,3 19.808,2 112,2

Voor de berekening van de dekkingsgraad is het vermogen verlaagd met de waarde van het bestemmingsreserve. Zie

voor toelichting punt 5. Stichtingskapitaal en reserves.

 

31-12-2015 31-12-2014

Het surplus op FTK grondslagen is als volgt:

Technische voorzieningen 19.808,2 18.210,9

Buffers:

S1 Renterisico 923,4 757,6

S2 Risico zakelijke waarden 2.091,2 1.740,8

S3 Valutarisico 187,1 419,8

S4 Grondstoffenrisico 363,1 190,6

S5 Kredietrisico 558,2 144,6

S6 Verzekeringstechnisch risico 609,3 555,5

S7 Liquiditeitsrisico - -

S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico - -

Diversificatie effect -1.699,2 -1.471,0

Totaal S (vereiste buffers) 3.033,1 2.337,9

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 22.841,3 20.548,8

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 22.220,3 21.683,2

Tekort/Surplus -621,0 1.134,4
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Het fonds heeft ter afdekking van risico's derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de vereiste

buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het  fonds een aangepast standaard model van DNB

toe.

Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico's. Deze

beleidsinstrumenten betreffen:

- beleggingsbeleid

- premiebeleid;

- 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 gebruik gemaakt van ALM-

studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende

beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario's.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als

basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de

uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen van de volgende belangrijkste 

(beleggings)risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.

(b)  Marktrisico (S1 - S4)

Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen

bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen

(valutarisico) of rentekoersen (renterisico).

De strategie van het fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het

marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst door Achmea Investment Management in overeenstemming met de

aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overall-marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

De mate waarin de beleggingsportefeuille van het fonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de volgende alinea

weergegeven, vervolgens worden de risico’s die het fonds loopt nader toegelicht.

S1 Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuilles vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen

wijzigen als gevolg van veranderingen in de marktrente.

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration geeft aan hoeveel procent bij

benadering de marktwaarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve.

Een hoge duration geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Balanswaarde

31-12-2015

Duration Balanswaarde

31-12-2014

Duration

Duration van de vastrentende waarden (voor
derivaten) 8.625,8 6,6 8.737,2 6,8

Duration van de totale portefeuille (na derivaten) 22.381,1 10,3 22.012,9 10,6

Technische voorzieningen 19.779,6 21,0 18.210,9 20,5
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De duration van de beleggingen is aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Er is derhalve sprake van een

zogenaamde "duration-mismatch", ofwel renterisico. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van de beleggingen

minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur), met als

gevolg dat de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de

waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Wanneer het beleid gericht is op het verkleinen van de "duration-mismatch" kan het fonds de volgende dingen doen:

- In plaats van aandelen meer langlopende obligaties kopen, omdat aandelen per definitie een duratie van nul hebben.

- Binnen de portefeuille de kortlopende obligaties vervangen door langlopende obligaties.

- Door middel van renteswaps of swaptions.

Bij een renteswap wordt een vaste lange rente geruild tegen een variabele korte rente. Het pensioenfonds ontvangt in dit

geval een lange rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele

korte rente. Hierdoor wordt de "duration-mismatch" verkleind, maar wordt het fonds wel afhankelijk van de ontwikkeling

van de korte rente die het pensioenfonds aan de tegenpartij betaalt. Met een swaption kan het pensioenfonds tijdelijk het

risico van een verdere rentedaling afdekken. Hiervoor betaalt het fonds een premie, maar hier staat tegenover dat de

dekkingsgraad van het fonds meer toeneemt bij eventuele rentestijgingen. Bij het afsluiten van een swap of een swaption

kan het renterisico  dus worden gereduceerd.

Het beheer van het rente- en aandelenrisico heeft als doel om de aanwezige dekking van de verplichtingen veilig te

stellen. Het fonds beschermt de dekkingsgraad tegen gecombineerde extreme dalingen van zowel rente als aandelen.

Hiervoor is een hedge opgezet, opgebouwd uit vier delen:

- hybride hedge, die zowel rente als aandelen afdekt;

- rentehedge;

- aandelenhedge;

- inflatiehedge.

Hybride hedge

De hybride hedge bestaat uit gekochte "equity-linked" receiver swaptions waarvan de uitoefenkoers afhankelijk is van de

waardeontwikkeling van een mandje aandelenindices en van de marktrente. Bij een daling van de waarde van dit mandje

aandelenindices stijgt de uitoefenkoers van de swaptions.

In het verslagjaar is de portefeuille met equity-linked swaptions geslonken vanwege de expiratie van een aantal posities.

Deze posities zijn (deels) vervangen door renteswaps en aandelenopties.

Rentehedge

Naast de hybride hedge bestaat de rentehedge uit 'gewone' receiver swaptions en swaps. De portefeuille met swaptions

en swaps is in het verslagjaar op meerdere momenten aangepast:

  - Een deel van de renteafdekking die in de expirerende equity-linked swaptions zat is doorgerold naar renteswaps

- April 2015: Vanwege lage rentes (30 jaars swaprente rond de 0,9%) is besloten de benutting van het risicobudget te

verhogen met 1 DG punt en dit in te vullen met payer swaps, om zo de renteafdekking te verlagen.

- Medio 2015: Vanwege de weer hogere rente (30 jaars rente rond de 1,65%) is besloten de bovenstaande uitbreiding

van de benutting van het risicobudget weer terug te draaien en het extra risico dus weer af te bouwen. Met de af- en

opbouw is een winst van ongeveer € 200 mln. gerealiseerd. 

- Medio 2015: In het verlengde van bovenstaande actie is besloten extra opwaarts potentieel bij stijgende rente in te

bouwen. Omdat het doel nadrukkelijk was om extra opwaarts potentieel op te bouwen en het niet wenselijk geacht

werd het (extreme) renterisico toe te laten nemen is, is er gekozen voor payer swaptions. Deze producten worden

meer waard bij sterke rentestijgingen, bijvoorbeeld als de inflatie en rentes tegelijk sterk oplopen.

- In de tweede helft van 2015 is de premie voor de nieuwe pensioenverplichtingen die in 2016 worden opgebouwd

vastgesteld. Vanaf dit moment loopt het fonds renterisico op deze verplichtingen. Om dit renterisico te beheersen is de

rentehedge bijgestuurd om de afdekking gelijk te houden.
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Aandelenhedge

Het risico van zakelijke waarden werd in het verslagjaar afgedekt door een combinatie van aandelenopties en equity-

linked swaptions. De onderliggende waarde van deze opties bestaat uit een mandje aandelenindices. De portefeuille met

aandelenopties is in de loop van het jaar aangepast en uitgebreid. Enerzijds is een deel van de in het vierde kwartaal

expirerende aandelenopties doorgerold naar nieuwe opties. Anderzijds is de aandelenbescherming die in de expirerende

equity-linked swaptions zat doorgerold naar nieuwe aandelenopties.

Inflatiehedge

Vanwege de zorg dat de inflatie in de komende jaren zal toenemen heeft het fonds een beperkte inflatiehedge

opgebouwd door het aanhouden van een belang in inflatieswaps met een gemiddelde looptijd van tien jaar. Deze positie

is in het verslagjaar onveranderd gebleven.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2015

in %

31-12-2014

in %

Resterende looptijd < 1 jaar 1.048,2 12,2 608,6 7,0

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 3.207,5 37,2 3.480,3 39,8

Resterende looptijd > 5 jaar 4.370,1 50,6 4.648,3 53,2

8.625,8 100,0 8.737,2 100,0

S2 Risico zakelijke waarden

Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren

gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden

gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden

verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt

gemitigeerd door diversificatie. In aanvulling hierop kan het prijsrisico worden gehedged middels het gebruik van

afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures.

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastgoed beleggingen naar aard:

Kantoren 63,0 3,5 72,2 4,4

Winkels 327,1 18,1 311,5 19,1

Woningen 365,1 20,3 303,3 18,6

Grond 2,3 0,1 2,6 0,2

Participaties in vastgoedmaatschappijen 1.012,5 56,1 909,1 55,9

Overig 33,4 1,9 28,5 1,8

1.803,4 100,0 1.627,2 100,0
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31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastgoed beleggingen naar regio:

Nederland 1.188,9 65,9 1.064,4 65,5

Duitsland 131,8 7,3 120,8 7,4

Frankrijk 133,2 7,4 76,7 4,7

Overig Europa 20,1 1,1 15,2 0,9

Noord Amerika 294,3 16,3 255,3 15,7

Azië Pacific 16,0 0,9 76,8 4,7

Australië 18,9 1,1 17,5 1,1

Opkomende markten 0,2 - 0,5 -

1.803,4 100,0 1.627,2 100,0

Gevoeligheidsanalyse vastgoed beleggingen

Variabele Gevoeligheid Invloed op indirect

voor jaarresultaat 

stijging met (waardering) 2015 in € mln.

Netto aanvangsrendement 0,5% € -64,8

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie aandelen naar sector:

Beleggingsinstellingen 922,0 9,9 809,2 8,8

Financiële instellingen (waaronder banken en
verzekeraars) 1.714,8 18,4 1.675,9 18,3

Nijverheid en industrie 1.539,2 16,5 1.740,4 19,0

Handel 1.944,1 20,8 1.746,8 19,0

Overige dienstverlening 2.860,9 30,6 2.784,3 30,4

Diversen 357,4 3,8 416,2 4,5

9.338,4 100,0 9.172,8 100,0

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie aandelen naar regio:

Europa 1.963,4 21,0 1.884,3 20,5

Noord Amerika 4.445,0 47,7 4.540,0 49,6

Wereld 894,8 9,6 745,7 8,1

Azië Pacific 899,9 9,6 851,1 9,3

Australië / Nieuw Zeeland 189,4 2,0 196,4 2,1

Opkomende Markten 945,9 10,1 955,3 10,4

9.338,4 100,0 9.172,8 100,0
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Valutarisico (S3)

Het totaalbedrag dat buiten de euro wordt belegd, bedraagt ultimo jaar circa 42% (2014: 42%) van de

beleggingsportefeuille en is voor 83% (2014: 80%) afgedekt naar de euro. De belangrijkste valuta daarin zijn de US-dollar

(USD), het Britse pond (GBP), Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD), Zwitserse Frank (CHF), Hong Kong

dollar (HKD)  en de Japanse yen (JPY). Het strategische beleid van het fonds is om valutaposities af te dekken met

uitzondering van de valuta van opkomende markten. Per einde boekjaar is de waarde van de uitstaande

valutatermijncontracten € -14,8 mln. (2014 € -200,4 mln.).

Het valutarisico en de valutaposite voor en na afdekking worden in onderstaande tabel weergegeven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2015

Nettopositie na
afdekking 2014

GBP 536,4 -579,1 -42,7 16,1

JPY 679,0 -711,4 -32,4 -16,5

USD 6.073,8 -5.917,4 156,4 38,4

AUD 363,8 -182,1 181,7 191,9

CAD 341,5 -88,4 253,1 360,4

CHF 312,8 -319,8 -7,0 -6,8

HKD 320,9 - 320,9 332,3

Overig 842,0 -69,3 772,7 1.086,5

9.470,2 -7.867,5 1.602,7 2.002,3

(c)  Kredietrisico (S5)

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-

derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars. Over beursgenoteerde derivaten wordt geen

kredietrisico gelopen.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het

risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten,

waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.

Beheersing vindt plaats door: het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming

van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en

dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingsnormen bij

hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een

voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst

onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, met name

OTC-derivaten, wordt door het fonds alleen gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn

afgesloten, zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand.
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31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Nederlandse overheidsinstellingen 565,7 6,6 895,1 10,2

Buitenlandse overheidsinstellingen 4.700,0 54,4 4.135,9 47,4

Financiële instellingen 2.164,9 25,1 2.316,9 26,5

Handel- en industriële bedrijven 742,1 8,6 875,8 10,0

Andere instellingen 453,1 5,3 513,5 5,9

8.625,8 100,0 8.737,2 100,0

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastrentende waarden naar regio:

Ontwikkelde markten 8.594,8 99,6 8.680,6 99,3

Opkomende markten 31,0 0,4 56,6 0,7

8.625,8 100,0 8.737,2 100,0

Ultimo 2015 wordt niet belegd in staatsobligaties van GIIPS-landen.

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

worden gegeven:

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

AAA 4.627,9 53,7 3.228,2 36,9

AA 2.216,6 25,7 3.148,4 36,0

A 486,4 5,6 829,5 9,5

BBB 426,1 4,9 726,3 8,3

BB 302,1 3,5 399,1 4,6

B 194,3 2,3 213,8 2,5

CCC 29,0 0,3 32,0 0,4

CC 0,5 - 0,8 -

Geen rating 263,3 3,1 55,7 0,6

Overig 79,6 0,9 103,4 1,2

8.625,8 100,0 8.737,2 100,0

De stijging in geen rating heeft voornamelijk betrekking op deposits (€ 190,0 mln.) die in 2015 geen rating meer hebben

en in 2014 (voor € 83,6 mln.) een AA-rating hadden.

De post overig betreft vorderingen inzake vastrentende waarden (beleggingsdebiteuren).
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(d)  Verzekeringstechnische, actuariële risico's (S6)

Langlevenrisico

Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van

de technische voorzieningen. De technische voorzieningen zijn in dat geval niet toereikend voor het uitkeren van de

pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen

waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening

gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële

uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij

invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in

rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De

actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

(e)  Indexatierisico (actuariële risico's)

Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om de pensioenaanspraken van deelnemers, de ingegane pensioenen en de

pensioenen van gewezen deelnemers te indexeren. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de

ontwikkelingen in de rente, het rendement, de prijsinflatie en de demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de

indexatietoezegging voorwaardelijk is.

Vanaf 2014 is de indexatietoezegging voor actieve deelnemers, evenals die voor ingegane pensioenen en gewezen

deelnemers, voorwaardelijk. In de jaren 2014-2016 is het indexatiedepot beschikbaar om hieruit zo nodig extra indexatie,

tot een indexatiepercentage van 1,1%, te kunnen financieren.

De zogenaamde reële dekkingsgraad geeft zicht op de mate waarin kan worden geïndexeerd (ook wel aangeduid als de

indexatieruimte). Voor het bepalen van de reële dekkingsgraad worden onvoorwaardelijke nominale

pensioenverplichtingen verdisconteerd tegen een reële, in plaats van de nominale rentetermijnstructuur. Omdat er op dit

moment geen markt voor financiële instrumenten aanwezig is waaruit de reële rentetermijnstructuur kan worden afgeleid,

wordt gebruikgemaakt van een benaderingswijze.

Vanaf 2015 dienen pensioenfondsen de reële dekkingsgraad jaarlijks te rapporteren aan DNB. In de reële dekkingsgraad

wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Een reële dekkingsgraad van 100%

betekent dat het fonds volledig kan indexeren met de prijsinflatie conform een toekomstbestendig indexatiebeleid. De

berekeningswijze van de reële dekkingsgraad is opgenomen in artikel 7 van de 'Regeling Pensioenwet'. De reële

dekkingsgraad op basis van deze berekeningswijze bedraagt 90,8%. 

Naast de wettelijk gedefinieerde reële dekkingsgraad  hanteert het fonds de reële dekkingsgraad waarbij de DNB

rentetermijnstructuur gecorrigeerd wordt met de break-even inflatie (BEI). Deze dekkingsgraad bedraagt 76,2% per 31

december 2015 (79,4% per 31 december 2014).
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(f) Liquiditeitsrisico (S7)

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in

liquide middelen. Hierdoor kan het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de overige

risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt

beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de

liquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten

zoals premies. Inzake het liquiditeitsrisico wordt vermeld dat het fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende

obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene

uitstroom van geldmiddelen te financieren.

(g)  Concentratierisico (S8)

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,

moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt

aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal of die meer dan 5% van de beleggingscategorie waartoe de

belegging behoort, uitmaakt.

Dit betreft de volgende posten:

31-12-2015 31-12-2014

Rabobank 1.040,2 1.305,2

Duitsland 1.368,2 1.304,7

Nederland - 788,3

Frankrijk 770,6 1.158,1

Robeco High Yield Bond Fund 580,9 580,4

Morgan Stanley 516,0 669,6

Achmea Direct Real Estate 755,6 688,2

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 434,9 -

Het tegenpartij risico dat in bovenstaande tabel wordt uitgedrukt is nagenoeg volledig afgedekt door onderpand.

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.

Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of

tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd

risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.

Het concentratierisico wordt niet alleen gemitigeerd door spreiding van activa en passiva, maar vermindering van het

risico kan ook worden bewerkstelligd door overeenkomsten inzake onderpand. Het fonds heeft collateral agreements met

tegenpartijen uit hoofde van zijn activiteiten op het gebied van het uitlenen van effecten (securities lending), alsmede met

Rabobank (International) ten aanzien van de strategische hedge.

(h)  Overige niet-financiële risico's

S9 Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het

verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het fonds beheerst door het stellen van

hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie,

procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts.

Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door het bestuur.
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Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde

kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

VERBONDEN PARTIJEN

Identiteit van verbonden partijen

De sponsor, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders worden tot verbonden partijen van het Rabobank

Pensioenfonds gerekend.

Transacties met bestuurders

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders. Inzake de beloning

van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

Overige transacties met verbonden partijen

De pensioenregeling is vanaf 2013 gewijzigd in een 'toegezegde bijdrage'-regeling waarbij een bepaalde

pensioenopbouw wordt nagestreefd met een beschikbare pensioenpremie van maximaal 36% van de

pensioengrondslagsom. Vanaf 2014 wordt het berekende premiepercentage door Rabobank (Nederland) volledig

doorbelast aan de banken. In 2015 bedroeg de pensioenpremie 36% van de pensioengrondslagsom.

Indien sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het fonds te ontvangen jaarpremie en

als tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens wettelijke bepalingen geldende eisen met betrekking tot het

minimaal vereiste eigen vermogen van het fonds, informeert het fonds elk kwartaal het verantwoordingsorgaan en de

ondernemingsraad.

Bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de werkgever de premiebetaling aan het fonds tussentijds

verminderen, opschorten of beëindigen. Mocht dit voorkomen, dan zal het fonds de deelnemers hierover direct

informeren. 

Rabobank Nederland is primair verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige mutaties in de basisgegevens. Het

fonds is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige verwerking hiervan. Jaarlijks belast Rabobank Nederland

kosten die zij maakt ten behoeve van de organisatie van het fonds door aan het fonds.

Sinds 1 november 2011 leent het fonds effecten uit de portefeuille exclusief uit aan inlener Rabobank. Het uitlenen van

effecten vindt plaats tegen levering van onderpand door de inlener, aangevuld met een opslag. BNYMellon, de custodian

van het fonds, faciliteert dit securities lending programma onder andere op het gebied van collateral management.

Het fonds ontvangt tevens van Rabobank collateral ter afdekking van het tegenpartij risico betreffende derivaten. Deze

zekerheden zijn van een vooraf gedefinieerde kredietwaardigheid. Er geldt een afslagpercentage op de waardering van

de zekerheden en er vindt een beoordeling plaats ter voorkoming van het concentratierisico.

Ultimo 2015 bedroeg de waarde van de uitgeleende aandelen en obligaties € 6.330,9 mln. (2014: € 4.748,5 mln.).

Hierbij zijn door de tegenpartij zekerheden gesteld ter dekking van het risico van niet-teruglevering

tot een bedrag van € 6.820,0 mln. (2014: € 5.116,5 mln.).
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Ontvangen zekerheden en garanties

Naast de eenmalige storting van € 500 mln. in 2013 voor de overgang naar de CDC-regeling stelt de werkgever zich

vanaf 2013 voor 7 jaar tot een aanvullend bedrag van maximaal € 250 mln. cumulatief garant voor het geval de

nagestreefde pensioenopbouw ten gevolge van de maximering van de beschikbaar te stellen pensioenpremie niet kan

worden gerealiseerd.

Langlopende contractuele verplichtingen

Het fonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Voor 2015 zijn voor

pensioenbeheer afspraken gemaakt voor een vaste vergoeding op basis van het verlengde vigerende contract.

Voor het vermogensbeheer wordt het fonds ondersteund voor Achmea Investment Management (AIM) en Cardano. Deze

adviseren het fonds, doen transacties namens het fonds en verzorgen de waardering, administratie, monitoring en

risicomanagement van de strategische hedge. Het fonds heeft hiervoor in 2010 een tripartiete overeenkomst met AIM en

Cardano afgesloten. Daarnaast is een overeenkomst voor het financieel pensioen management afgesloten met AIM en

een overeenkomst met Syntrus Achmea Real Estate & Finance voor het vastgoedbeheer.

Investerings- en stortingsverplichtingen

Vooruitlopend op verwachte inkomende kasstromen bestaan per balansdatum de volgende investerings- en

stortingsverplichtingen (zogenaamde voorbeleggingen):

31-12-2015 31-12-2014

Vastgoed 304,7 157,5

Private Equity en infrastructuur 145,2 87,3

449,9 244,8

Voorwaardelijke verplichtingen

Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het fonds en heeft het fonds geen juridische procedures

aangespannen tegenover derden.

Verstrekte zekerheden en garanties

Per balansdatum zijn er geen zekerheden en garanties verstrekt.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in miljoenen euro's)

9. Premiebijdragen risico fonds

2015 2014

Werkgevers- en werknemersgedeelte 518,4 552,9

FVP bijdragen - 4,3

518,4 557,2

Werkgevers- en werknemersgedeelte:

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 36,0% (2014: 33,4%) van de som van de

pensioengrondslagen. De sponsor kan een deel van de bijdrage verhalen op zijn werknemers. Werknemers, betalen

vanaf 2014 een pensioenbijdrage van 5,0% van de pensioengrondslag.

FVP bijdragen:

In 2014 zijn de laatste premies van Kantoor FVP ontvangen.

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

2015 2014

Kostendekkende premie 401,9 379,8

Feitelijke premie 518,4 557,2

De kostendekkende premie bedraagt € 401,9 mln. en is daarmee lager dan de feitelijke premie. De feitelijke premie is

derhalve kostendekkend. Het fonds stelt geen gedempte premie vast omdat de sponsor ieder jaar de kosten van de

pensioeninkoop in dat jaar volledig financiert.

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

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2015 2014

Kosten pensioenopbouw 354,7 323,0

Pensioenuitvoeringskosten 4,6 6,4

Solvabiliteitsopslag 42,6 50,4

401,9 379,8

Er is geen sprake van toegepaste premiekortingen en /of premieopslagen.

10. Premiebijdragen risico deelnemers

2015 2014

Vrijwillige aanvullende flexioenregeling 0,7 6,8

Vrijwillige netto flexioenregeling 0,4 -

1,1 6,8
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Het pensioenfonds kent een vrijwillige aanvullende pensioenregeling (Flexioen) en een vrijwillige netto flexioenregeling.

De deelnemer kan hierin sparen voor een aanvullend pensioen. De deelnemer kan bijdragen storten voor zover de

deelnemer hiervoor ‘fiscale ruimte’ heeft. De bijdragen zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

11. Beleggingsresultaten risico fonds

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 82,2 77,1 -6,4 152,9

Aandelen 218,7 723,7 -14,5 927,9

Vastrentende waarden 175,2 -64,1 0,9 112,0

Derivaten 96,9 -1.143,7 -2,3 -1.049,1

Overige beleggingen -0,6 55,5 -15,0 39,9

Overige opbrengsten en lasten -0,2 - - -0,2

572,2 -351,5 -37,3 183,4

2014

Directe
beleggings-

opbrengsten 

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 58,2 14,5 -6,5 66,2

Aandelen 194,7 1.265,6 -2,5 1.457,8

Vastrentende waarden 224,4 453,4 -4,0 673,8

Derivaten 90,0 874,9 -2,0 962,9

Overige beleggingen -0,1 13,3 -6,5 6,7

Overige opbrengsten en lasten -0,3 - - -0,3

566,9 2.621,7 -21,5 3.167,1

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het

fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten bestaan voor € 21,5 mln. uit beheervergoedingen (2014: € 13,0 mln.) en

voor € 4,7 mln. uit performance-gerelateerde vergoedingen (2014: € 0,0) Deze kosten over 2014 zijn in 2015 betaald. De

exploitatiekosten voor vastgoed bedragen € 0,8 mln. (2014: € 0,1 mln.).

De overige vermogensbeheerkosten omvatten de kosten voor fiduciair beheer € 7,2 mln, (2014 € 5,1 mln.), bewaarloon

€ 1,3 mln. (2014 € 1,6 mln.), advieskosten vermogensbeheer € 1,2 mln. (2014 € 1,3 mln.)) en overige kosten € 0,6 mln. 

(2014 € 0,4 mln.).

In aanvulling op de kosten vermogensbeheer zoals deze in bovenstaande zijn gespecificeerd is er tevens sprake van

transactiekosten en kosten die ten laste zijn gebracht van de indirecte beleggingsopbrengsten van beleggingsfondsen.

Het aandeel van het fonds in de kosten die door de vermogensbeheerders ten laste van beleggingsfondsen zijn gebracht

is onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Deze bedragen € 22,2 mln. (2014: € 27,6 mln.).

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens onderdeel van

de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2015 € 18,8 mln. 2014: € 39,2 mln.).
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12. Beleggingsresultaten risico deelnemers

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vrijwillige aanvullende flexioenregeling 0,1 0,6 - 0,7

2014

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vrijwillige aanvullende flexioenregeling 0,1 4,4 - 4,5

13. Pensioenuitkeringen

2015 2014

Ouderdomspensioen 296,9 277,1

Partnerpensioen 49,2 46,7

Wezenpensioen 1,8 1,7

Invaliditeitspensioen 11,5 11,3

Afkopen 0,9 0,8

360,3 337,6

Onttrekkingen risico deelnemers 1,4 1,6

361,7 339,2

De indexatie van de uitkeringen per 1 juli zoals vastgesteld door het bestuur bedraagt 1,1% (2014: 1,1%). Hiervan wordt

0,2% gefinancierd uit de middelen van het fonds en 0,9% vanuit het indexatiedepot.

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 462,88 (2014: € 458,06) per jaar (de afkoopgrens)

overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

14. Pensioenuitvoeringskosten

2015 2014

Administratiekostenvergoeding 11,5 10,2

Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten) 0,5 0,3

Accountantskosten 0,1 0,1

Bestuurskosten 0,2 0,2

Contributie en bijdragen 1,0 0,8

13,3 11,6
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De administratiekosten zijn hoger dan in 2014 doordat de nota's van de pensioenuitvoerder nu, in tegenstelling tot 2014,

inclusief btw zijn en doordat de vergoeding aan het fonds voor de uitvoering van de vut-regeling is vervallen omdat deze

regeling niet meer bestaat.

De advieskosten inzake de verlegde btw zijn opgenomen onder controle- en advieskosten.

De hiervoor in 2013 gemaakte kosten (€ 0,2 mln.) zijn verrekend in 2014 waardoor deze post nu hoger uit komt.

De contributies en bijdragen zijn € 0,2 mln. hoger dan vorig jaar door de IT risico scan en het IT beleidsplan.

De accountantskosten, zoals hiervoor opgenomen als onderdeel van de pensioenuitvoeringskosten, kunnen als volgt

worden gespecificeerd:

2015 2014

Controle van de jaarrekening 0,1 0,1

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het pensioenfonds in het afgelopen jaar geen

dwangsommen en boetes zijn opgelegd.

Bezoldiging Personeelsleden

Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. De pensioenuitvoering is volledig uitbesteed aan Syntrus Achmea

Pensioenbeheer. In 2006 is een statutaire directie in het leven geroepen. De directie is belast met de regie van en de

controle op de pensioenadministratie en het vermogensbeheer die zijn uitbesteed aan Syntrus Achmea. Tevens verzorgt

de directie de (beleids) ondersteuning van het bestuur en de overige organen van het fonds. De directie is niet in

loondienst bij het fonds. De kosten van de directie worden doorbelast aan het fonds en zijn verwerkt onder

administratiekostenvergoeding.

Bezoldiging bestuurders

De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met

de bestuurs- en commissievergaderingen. De vergoedingen bestaan uit vacatiegeld, vergoeding van reis- en

verblijfkosten, overige kosten bestuur en overige bestuurskosten 2015: € 0,2 mln.  (2014: € 0,2 mln.).

Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend.

15. Mutatie technische voorzieningen

2015 2014

Pensioenopbouw 349,7 318,5

Indexering en overige toeslagen 201,9 161,5

Rentetoevoeging 33,3 55,8

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -367,5 -344,4

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -0,5 -0,7

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -1,1 44,7

Wijziging marktrente 1.354,6 3.398,0

Wijziging overige actuariële uitgangspunten - 29,3

Overige wijzigingen -1,7 25,4

1.568,7 3.688,1

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de

technische voorzieningen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten op ouderdomspensioen en

nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.
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Indexering en overige toeslagen

In de staat van baten en lasten is de last uit hoofde van indexering en overige toeslagen welke aan het verslagjaar moet

worden toegerekend verantwoord.

De indexatie van de opgebouwde aanspraken, van de ingegane pensioenen en van de premievrije pensioenaanspraken

is voorwaardelijk en conform een indexatiestaffel. De indexatie gaat ten laste van de vrije middelen van het fonds.

Indien de vrije middelen van het fonds niet toereikend zijn om een indexatie van 1,1% te kunnen financieren wordt de

indexatie in 2014, 2015 en 2016 aangevuld tot 1,1%. De aanvulling wordt gefinancierd uit de in 2013 daarvoor ingestelde

bestemmingsreserve voor zover er nog middelen aanwezig zijn in deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve

heeft in juli 2013 een omvang gekregen van € 500 mln. In 2015 heeft voor de tweede keer indexatie plaatsgevonden die

deels gefinancierd is ten laste van het indexatiedepot. De bestemmingsreserve bedraagt € 167,9 mln. per ultimo 2015.

De indexatie van de opgebouwde aanspraken van deelnemers, van de ingegane pensioenen en van de premievrije

pensioenaanspraken in 2015 bedroeg 1,1% (in 2014: 1,1% voor de indexatie van de opgebouwde aanspraken van

deelnemers en voor de ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken).

In onderstaande tabel is de gerealiseerde indexatie ten opzichte van de ambitie weergegeven:

Deelnemerscategorie Indexatie 2015 Indexatie 2014 Indexatie 2013

% % %

Actieve deelnemers Ambitie 100% 100% 100%

Realisatie 275% 129% 100%

Pensioengerechtigden Ambitie 100% 100% 100%

Realisatie 275% 129% 75%

Gewezen deelnemers Ambitie 100% 100% 100%

Realisatie 275% 129% 75%

Op basis van de cao afspraak in de cao 2013-2015 is de realisatie van de indexatie 1,1%.

Basis voor de indexatie (ambitie) op 1 juli 2015 is de CBS Consumentenprijsindex Alle huishoudens afgeleid (CPI 

Aha) over de afgelopen periode april tot april. De prijsindex is van april 2014 tot april 2015 gestegen met  0,4%. 

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,181% (2014: 0,359% ), zijnde € 33,3 mln. (2014: € 55,8 mln.). Het

rentepercentage is afgeleid van de eenjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per ultimo 2014 zoals gepubliceerd door

DNB.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve

van de financiering van de pensioenen van de verslagperiode.

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

Toekomstige uitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de

technische voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten

behoeve van de financiering van de kosten van de verslagperiode.
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Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Onder toelichting 17 is de wijziging uit hoofde van overdracht van rechten opgenomen.

Wijziging marktrente

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

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het

hoofd wijziging marktrente.

Driemaandsmiddeling: De methode van de driemaandsmiddeling van de rente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de technische

voorziening van € 245,2 mln. Het effect op de dekkingsgraad per 31 december 2015 is 1,5% positief.

 

UFR-systematiek: Het niveau van de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR van

toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de

voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de technische voorziening van € 642,1 mln. Het effect op de

dekkingsgraad per 31 december 2015 is 3,8% negatief. De effecten van het vervallen van de driemaandsmiddeling en de

wijziging van de UFR-systematiek zijn verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.

Overige wijzigingen

2015 2014

Resultaat op kanssystemen:

Resultaat op sterfte 4,7 2,2

Resultaat op arbeidsongeschiktheid 4,0 15,2

Resultaat op mutaties -4,8 3,9

Resultaat op wijziging regeling 1,5 2,4

Overige resultaten -7,1 1,7

-1,7 25,4

In 2014 worden de latente AOP-uitkeringen uit WGA voor het eerst meegenomen in de technische voorziening van het

fonds. Dit verklaart het relatief grote resultaat op arbeidsongeschiktheid in 2014.

16. Wijziging voorziening risico deelnemers

2015 2014

Vrijwillige aanvullende Flexioenregeling - 9,7

Vrijwillige netto Flexioenregeling 0,4 -

0,4 9,7

17. Saldo overdracht van rechten

2015 2014

Inkomende waardeoverdrachten 7,5 22,7

Inkomende waardeoverdrachten van flexioenen 1,3 1,6

Inkomende collectieve waardeoverdrachten Friesland Bank 1,9 55,0

Uitgaande waardeoverdrachten -10,1 -8,5

0,6 70,8
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2015 2014

Wijziging technische voorziening inzake overdracht van rechten:

Toevoeging aan de technische voorzieningen 11,0 52,9

Onttrekking aan de technische voorzieningen -12,1 -8,2

-1,1 44,7

2015 2014

Het resultaat op de waardeoverdrachten is als volgt:

- de overgenomen pensioenverplichting -0,3 26,4

- de overgedragen pensioenverplichting 2,0 -0,3

1,7 26,1

Op 1 april 2012 is Friesland Bank overgenomen door Rabobank Groep. Sindsdien zijn 350 oud medewerkers van

Friesland Bank in dienst getreden bij de Rabobank. Naar aanleiding van de bedrijfsovername hebben de werkgevers 

(Rabobank en Friesland Bank) en de pensioenuitvoerders (het Rabobank Pensioenfonds en Delta Lloyd) afspraken

gemaakt over de collectieve waardeoverdracht van de aanspraken van de betrokken medewerkers. De overdracht van de

aanspraken uit hoofde van de collectieve waardeoverdracht vond plaats per 31 december 2014. De actuariële koopsom

bedroeg € 55,0 mln. per eind 2014  en was berekend inclusief de dekkingsgraadopslag en risico-opslagen. In 2015 is na

herberekening nog een bedrag van € 1,9 mln. toegevoegd.

Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige

werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn

opgebouwd. Een uitgaande waardeoverdracht betreft de overdracht aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar

van de nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de

ontslagdatum zijn opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra

pensioenaanspraken.

Belastingen

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

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering 

van 20 mei 2016.

Utrecht, 20 mei 2016

prof. dr. ir. A. Bruggink                                                            mr. M.A.S. Ariaans MSc RBA

voorzitter                                                                                 secretaris
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HOOFDSTUK 8
OVERIGE GEGEVENS

1                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van

de financiële positie per einde 2015 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.

2                Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het

fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN.

Het voorstel resultaatbestemming 2015 is opgenomen in de paragraaf van de staat van baten en lasten in de

jaarrekening.
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3                ACTUARIËLE VERKLARING

Opdracht

Door Stichting Rabobank Pensioenfonds te Utrecht is aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht verleend tot het

afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2015.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Rabobank Pensioenfonds, zoals vereist conform artikel 148

van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de

verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.

 

Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de

financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

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 175 miljoen. Met de

accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven 8,5 miljoen 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 pensioenfonds 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

oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid 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-personregel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op

de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het

financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid 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. 
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Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel

bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar

niet lager dan het wettelijk minimaal vereist 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 uitzondering van artikel 132 vanwege het reservetekort.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen

vermogen, maar niet lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Rabobank Pensioenfonds is gebaseerd op de tot en met

balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. 

De vermogenspositie is naar mijn mening niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het vereist

eigen vermogen.

Rotterdam, 20 mei 2016 

drs. R.J.M. van de Meerakker AAG 

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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4                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds 

Verklaring over de jaarrekening 2015 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Rabobank Pensioenfonds te Utrecht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Rabobank Pensioenfonds op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW); 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2015; 

• de staat van baten en lasten over 2015; 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

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

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Rabobank Pensioenfonds (hierna de stichting) zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA). 

 

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

Materialiteit 

Materialiteit € 174 miljoen 

Toegepaste benchmark De materialiteit is gebaseerd op 0,75% van het pensioenvermogen, zijnde 

het totaal van de pensioenverplichtingen voor risico fonds en risico 

deelnemers en de reserves (exclusief bestemmingsreserve). 

Nadere toelichting Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen betreft 

dat de basis vormt voor de berekening van de (beleids)dekkingsgraad. 

Voor het bepalen van het percentage hebben wij gelet op de financiële 

positie van de stichting en de mate waarin de beleidsdekkingsgraad zich 

rondom een kritische grens bevindt. Aangezien het fonds in een situatie 

van een reservetekort zit, maar niet beneden de minimaal vereiste 

dekkingsgraad, hebben wij een percentage van 0,75% gehanteerd. 

 

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.  
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Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 

€ 8,7 miljoen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens 

onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen 

geen volledige weergave van alles wat is besproken. 

 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole 

als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als 

afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Rabobank Pensioenfonds

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
108



RisicoRisicoRisicoRisico    Onze controleOnze controleOnze controleOnze controle----aanpakaanpakaanpakaanpak    

Ontwikkeling van de (beleidsOntwikkeling van de (beleidsOntwikkeling van de (beleidsOntwikkeling van de (beleids----)dekkingsgraad)dekkingsgraad)dekkingsgraad)dekkingsgraad     

De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten aan de 

hand van de dekkingsgraad.  

De dekkingsgraad brengt de verhouding tussen de 

(netto)activa en pensioenverplichtingen tot uitdrukking en is 

daarmee een graadmeter voor de financiële positie van een 

pensioenfonds.  

Per 1 januari 2015 past de stichting het nieuw Financieel 

Toetsingskader toe, waarmee de beleidsdekkingsgraad is 

geïntroduceerd. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de 

twaalf maanden voorafgaand aan het moment van 

vaststelling.  

De stichting is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad 

te hanteren als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, 

bijvoorbeeld inzake indexatie en kortingen. Daarnaast is de 

beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen 

of de stichting voldoende buffers heeft. 

In het kader van onze jaarrekeningcontrole is in aanmerking 

genomen het risico dat de (beleids)dekkingsgraad niet juist 

wordt vastgesteld. 

 

Per 31 december 2015 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van 

de stichting 113,5%, de vereiste dekkingsgraad bedraagt 

115,3%.  

Dit betekent dat de stichting ultimo 2015 in situatie van 

reservetekort bevindt. 

 

De financiële positie per 31 december 2015 van de stichting 

en de belangrijkste maatregelen zoals opgenomen in het 

herstelplan zijn beschreven in toelichting 5. 
    

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 31 december 

2015 hebben wij mede met gebruikmaking van de 

werkzaamheden van de certificerend actuaris 

gecontroleerd. Wij hebben de ontwikkelingen in de 

financiële positie van de stichting beoordeeld op basis van 

het actuarieel rapport van de certificerend actuaris en onze 

controle van de jaarcijfers. Vanwege de gevoeligheid van 

schattingselementen hebben wij specifiek aandacht 

besteed aan de waardering van de (illiquide) beleggingen 

en de waardering van de technische voorzieningen.  

De werkzaamheden die wij in dit kader hebben uitgevoerd 

zijn in de kernpunten hierna beschreven. 

 

Wij controleren geen andere maandelijkse dekkingsgraden 

dan de dekkingsgraad ultimo boekjaar. Ten aanzien van 

andere maandelijkse dekkingsgraden hebben wij de 

navolgende toetsingswerkzaamheden verricht, die minder 

zekerheid geven dan een controle van twaalf maand-

dekkingsgraden.  

• Wij hebben de opzet van het 

totstandkomingsproces van de berekening van 

de maandelijkse dekkingsgraad onderzocht 

alsmede de juiste maandtoerekening van 

zogenaamde key items vastgesteld. Dit jaar 

betroffen key items: de waardering van de 

(illiquide) beleggingen en de waardering van de 

technische voorzieningen.  

• In aanvulling hierop hebben wij op basis van een 

deelwaarneming de berekening van de 

beleidsdekkingsgraad getoetst. 

• Daarnaast heeft de certificerend actuaris een 

plausibiliteitstoets uitgevoerd op ontwikkeling 

van de dekkingsgraad gedurende het jaar in 

relatie tot de ontwikkelingen in de belangrijkste 

factoren, zoals de rentecurve. Wij hebben kennis 

genomen van de uitkomst van deze 

werkzaamheden van de certificerend actuaris. 
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RisicoRisicoRisicoRisico    Onze controleOnze controleOnze controleOnze controle----aanpakaanpakaanpakaanpak    

Waardering en toelichting van nietWaardering en toelichting van nietWaardering en toelichting van nietWaardering en toelichting van niet----beursgenoteerde beursgenoteerde beursgenoteerde beursgenoteerde 
beleggingenbeleggingenbeleggingenbeleggingen    

 

De beleggingen zijn een significante post op de balans van de 

stichting. Alle beleggingen dienen krachtens de Pensioenwet 

te worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor een groot deel 

van de beleggingen is deze marktwaarde te verifiëren aan 

transacties die tot stand zijn gekomen op de financiële 

markten (marktprijzen), maar er zijn ook beleggingen die 

worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke taxaties, 

netto contante waarde berekeningen of een andere geschikte 

methode, waaronder de intrinsieke waarde per participatie 

voor posities in niet(-beurs)genoteerde fondsen.  

 

De waarderingsonzekerheid neemt inherent toe bij 

(onafhankelijke) taxaties en netto contante waarde 

berekeningen en hangt samen met de beschikbaarheid en 

toepasbaarheid van marktgegevens. Bij de stichting betreffen 

dit de posities in direct vastgoed respectievelijk derivaten 

betreffende equity linked swaptions, inflation linked 

swaptions en andere derivaten welke op basis van modellen 

en assumpties worden gewaardeerd. De posities in niet-

beursgenoteerde fondsen, met name private equity en indirect 

vastgoed kennen eveneens inherent relatief veel 

waarderingsonzekerheid doordat de waarde wordt ontleend 

aan de meest recente rapportages van de fondsmanagers 

gecorrigeerd voor kasstromen en marktontwikkelingen tot aan 

balansdatum.  

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de 

beleggingen beschreven op pagina 65 tot 66 en een nadere 

toelichting opgenomen in toelichting ”Beleggingen voor risico 

fonds”. Uit deze toelichting blijkt dat per 31 december 2015 

€ 695 miljoen is belegd in direct vastgoed, € 3.827 miljoen in 

niet-(beurs)genoteerde fondsen en dat € 1.316 miljoen is 

belegd in derivaten.  

Bij de controle van de beleggingen hebben wij gebruik 

gemaakt van de werkzaamheden van andere accountants. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel 

hebben wij met de andere accountants de aard en omvang 

bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 

beleggingen, rekening houdend met omvang en 

risicoprofiel van de beleggingen, en deze vastgelegd in 

instructies. Daarnaast hebben wij een kwaliteitsreview 

uitgevoerd met betrekking tot de uitgevoerde 

werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.  

Op basis van deze werkzaamheden, gecombineerd met de 

hierna beschreven werkzaamheden, hebben wij voldoende 

en geschikte controle-informatie met betrekking tot de 

beleggingen verkregen om een oordeel te geven over de 

jaarrekening. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op de 

waardering van de beleggingen per  

31 december 2015.  

• Voor de posities in direct vastgoed hebben wij de 

interne beheersmaatregelen van het 

taxatieproces onderzocht en met gebruikmaking 

van vastgoedspecialisten voor een selectie van 

objecten de onafhankelijke taxaties en daarbij 

gehanteerde uitgangspunten getoetst op basis 

van marktgegevens (bandbreedtes). 

• Voor de posities in niet-beursgenoteerde 

fondsen hebben wij de aansluiting vastgesteld 

met de meeste recente (niet 

gecontroleerde)rapportages van de 

fondsmanagers, waar van toepassing 

gecorrigeerd voor kasstromen en 

marktontwikkelingen tot aan balansdatum, 

alsmede de back-testing (met gecontroleerde 

jaarrekeningen) en de monitoring procedures van 

de uitvoeringsorganisatie onderzocht. 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking 

genomen risico is dat de niet-(beurs)beleggingen niet juist 

gewaardeerd zijn. 

• Voor de waardering van de derivaten hebben wij 

een controle uitgevoerd op het 

waarderingsmodel en de gehanteerde 

veronderstellingen. Wij hebben bij de uitvoering 

van deze werkzaamheden onze 

waarderingsspecialisten betrokken.  

Wij hebben de gehanteerde veronderstellingen 

zoals rentevolatiliteit, rentecurves en inflatie 

onderzocht aan de hand van marktgegevens. 
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Risico Risico Risico Risico     Onze controleOnze controleOnze controleOnze controle----aanpakaanpakaanpakaanpak    

Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische 
voorzieningenvoorzieningenvoorzieningenvoorzieningen    

    

De technische voorzieningen, waaronder de voorziening 

pensioenverplichtingen, betreffen een significante post in de 

balans van de stichting.  

De technische voorzieningen dienen krachtens de 

Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. De 

waardering is gevoelig voor de gehanteerde (actuariële) 

veronderstellingen en schattingselementen. Hier ligt een 

aantal belangrijke conventies aan ten grondslag; namelijk dat 

voor de waardering uitgegaan wordt van de door DNB 

gepubliceerde rentetermijnstructuur alsmede de meest 

recente informatie (tafels) omtrent de levensverwachting, 

zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap (AG). In 

aanvulling op de tafels wordt gecorrigeerd voor de ingeschatte 

ervaringssterfte bij de stichting, zijnde de fondsspecifieke 

ervaringssterfte.  

Deze veronderstellingen hebben tezamen met de hoogte van 

de kostenopslag, waaraan eveneens schattingen aan ten 

grondslag liggen, bijzondere aandacht gehad in onze controle. 

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de 

voorziening pensioenverplichtingen beschreven op pagina’s 

67 en 68 en een nadere toelichting opgenomen in toelichting 

6. Uit deze toelichting blijkt dat (schattings)wijzigingen 

hebben plaatsgevonden met betrekking tot de door DNB 

gepubliceerde rentetermijnstructuur door het vervallen van de  

3-maandsmiddeling per 1 januari 2015 en aanpassing van de 

UFR in juli 2015. Volgens deze toelichting is de voorziening 

pensioenverplichtingen hierdoor € 397 miljoen hoger 

uitgekomen. 

Bij de controle van de technische voorzieningen hebben wij 

gebruik gemaakt van de werkzaamheden van de 

certificerend actuaris van de stichting. De certificerend 

actuaris onderzoekt onder meer de toereikendheid van de 

technische voorzieningen en de naleving van een aantal 

specifieke wettelijke bepalingen. De certificerend actuaris 

heeft daarbij gebruik gemaakt van de door ons in het kader 

van de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens, 

waaronder de pensioenaanspraken van deelnemers. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel 

over de jaarrekening als geheel hebben wij met de 

certificerend actuaris onze planning, werkzaamheden, 

verwachtingen en uitkomsten afgestemd voor de controle 

van boekjaar 2015. Hierbij hebben wij specifiek aandacht 

gevraagd voor de toets van de ervaringssterfte op basis van 

de toegepaste prognosetafels, de toereikendheid van de 

kostenopslag alsmede de effecten van de wijzigingen in de 

door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op de 

waardering van de voorziening pensioenverplichtingen per 

31 december 2015. 
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Risico Risico Risico Risico     Onze controleOnze controleOnze controleOnze controle----aanpakaanpakaanpakaanpak    

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking 

genomen risico is dat de technische voorzieningen niet 

toereikend gewaardeerd zijn. 

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden hebben wij 

eigen actuariële specialisten betrokken. 

• Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van 

de redelijkheid van de aannames en schattingen 

van het bestuur met betrekking tot de gekozen 

actuariële grondslagen alsmede de uitkomsten 

van het actuariële grondslagenonderzoek en de 

gehanteerde waarderingsgrondslagen besproken 

met de stichting en de certificerend actuaris. 

• Wij hebben het intern actuarieel rapport zoals 

opgesteld door de stichting en het 

certificeringsrapport zoals opgesteld door de 

certificerend actuaris beoordeeld. 

Hierbij hebben wij met inachtneming van het oordeel van 

de certificerend actuaris, de besluitvorming van het 

bestuur, de recentheid van beschikbaar 

grondslagenonderzoek, de toetsing op de onderbouwing 

van de daarin opgenomen veronderstellingen, de 

uitkomsten van beschikbare tussentijdse evaluaties, de 

uitkomsten van de actuariële analyse over meerdere jaren 

en de aanwezigheid van een consistente gedragslijn in 

aanmerking genomen. 

Uitvoering van vermogensbeheerUitvoering van vermogensbeheerUitvoering van vermogensbeheerUitvoering van vermogensbeheer----    en en en en 
pensioenbeheerprocessen bij de pensioenbeheerprocessen bij de pensioenbeheerprocessen bij de pensioenbeheerprocessen bij de uitvoeringsorganisatieuitvoeringsorganisatieuitvoeringsorganisatieuitvoeringsorganisatie    

    

De stichting heeft de pensioenuitvoering en het 

vermogensbeheer uitbesteed aan derde partijen. Het bestuur 

blijft conform wetgeving eindverantwoordelijk voor de gehele 

dienstverleningsketen. De financiële informatie die ontvangen 

wordt van deze partijen is opgenomen in de jaarrekening van 

de stichting. 

 

De stichting heeft dit toegelicht in paragraaf “Risicobeheer en 

derivaten” van de jaarrekening. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking 

genomen risico is dat de uitbestede processen niet goed 

worden beheerst en dat de ontvangen financiële informatie 

van de uitbestedingspartijen niet betrouwbaar is. 

Voor zover relevant voor onze controle van de jaarrekening, 

hebben wij de juiste werking van interne 

beheersmaatregelen bij de uitvoeringsorganisaties 

beoordeeld op basis van de ontvangen ISAE 3402 of 

soortgelijke rapportages. Verder hebben wij 

gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd zoals 

cijferanalyses en deelwaarnemingen gericht op de 

uitkomsten van de relevante financiële informatiestromen. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van 

het bestuursverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 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 genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen 
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of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit 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. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. 

 

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

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 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. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat 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 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 

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

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

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

te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 

van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel 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 stichting haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij 

communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het bestuur hebben 

besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in 

buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde 

vereisten 
Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens 

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te 

rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens): 

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor 

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW 

vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; 

• dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Benoeming 

Wij zijn door het bestuur benoemd als accountant van Stichting Rabobank Pensioenfonds. Ondergetekende treedt op als externe 

accountant sinds de controle van het boekjaar 2011. 

 

 

Amsterdam, 20 mei 2016 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

w.g. drs. H. Elgersma RA 
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