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Voorwoord van de voorzitter

Dit is het verslag over het boekjaar 2019 (hierna: het verslagjaar) van Stichting Pensioenfonds ANWB, het ondernemingspensioenfonds 

voor de medewerkers en voormalig medewerkers van de ANWB en de bij de ANWB aangesloten bedrijven. Het fonds is in liquidatie 

sinds 22 augustus 2019. Het jaar 2019 was een intensief jaar voor het fonds. Het onderzoek naar alternatieve uitvoeringsvormen voor de 

pensioenregelingen leidde in 2019 tot het besluit om de pensioenverplichtingen en bezittingen per 1 januari 2020 door een collectieve 

waardeoverdracht over te dragen aan De Nationale APF. Daarmee komt een einde aan een van de oudere pensioenfondsen van 

Nederland.

Aan dit besluit ging een uitgebreid proces voor af dat in dit verslag nader aan de orde zal komen. Ook de afwegingen zullen nader 

worden toegelicht. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor een oplossing, die in het licht van de toenemende kosten en de 

eisen die aan een bestuur worden gesteld, toekomstvast is. Het bestuur is verheugd dat niet alleen de bestaande rechten, maar ook 

de nieuwe rechten bij De Nationale APF worden ondergebracht. Hetgeen in het belang is van een eenduidiger communicatie en 

een beter pensioenresultaat. Het bestuur kijkt met plezier terug op een goede samenwerking met alle belanghebbenden en op de 

intensieve discussies in verschillende overleggroepen. Uiteindelijk heeft dat alles geleid tot een uitkomst die evenwichtig is voor alle 

belanghebbenden en waarmee we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Net als in 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het fonds in 2019 nauwelijks van zijn plaats gekomen. Eind december 2018 was de 

beleidsdekkingsgraad 100,4%. Eind december 2019 stond de beleidsdekkingsgraad op 98,4%. De actuele dekkingsgraad steeg 

van 97,1% naar 101,3% eind 2019. Aan het rendement van de beleggingen lag dat niet, dat was met 20,3% een van de hoogste 

rendementen van de afgelopen jaren, mede dankzij de renteafdekking van 50% van het fonds. De dalende rente zorgde echter voor 

snel stijgende verplichtingen. De dekkingsgraad van het fonds blijft te laag. Opnieuw was indexeren niet mogelijk. Bij een vergelijkbaar 

niveau is het fonds genoodzaakt om eind 2020 de pensioenaanspraken te korten. Tenminste: onder de oude regels. Eind 2019 zijn die 

regels door minister Koolmees aangepast. Veel hangt af van de economische ontwikkelingen in 2020 en van de uitkomsten van de 

pensioendiscussie en van eventuele nieuwe regels die tegen die tijd van kracht worden. Ook de corona-crisis zal daarop waarschijnlijk 

invloed hebben. Wat niet wegneemt dat steeds duidelijker wordt dat een stabiel en geïndexeerd pensioen onzeker is.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan het fonds.

Jaap Groen

Voorzitter Stichting Pensioenfonds ANWB
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Per 31 december 2019

Bestuur/College van vereffenaars

 Namens de werkgever

 J. (Jaap) Groen (76)  voorzitter

 S.E. (Sophia) van Tol (53)  plaatsvervangend voorzitter

 Vacature

 Namens de deelnemers

 J.P. (Jan) Rijnveld (58)  secretaris

 E.A. (Eliena) van der Velde (37)

 Namens de gepensioneerden

 G.J.J.M. (Bert) Nollen (69)

Sleutelfunctiehouders

 Actuariaat:  J.A.M. (Joris) Dankers (43)

 Internal audit:  S.E. (Sophia) van Tol (53) waarnemend

 Risicobeheer:  E.A. (Eliena) van der Velde (37) waarnemend

Verantwoordingsorgaan

 Namens de werkgevers

 K.G. (Gert) den Heijer (55)

 R. (Renate) Schrama (53)

 Namens de deelnemers

 J.J. (John) Alberts (61)

 E.A. (Ewoud) Benschop (53)  voorzitter

 C.M. (Kees) de Regt (50)

 N.D. (Dieuwke) Vijselaar (36)  secretaris

 J.C. (Jan) Vink (62)

 Namens de gepensioneerden

 A.L. (Ton) Groenewege (73)

 J. (Jaap) de Wever (63)

Bestuur en organisatie



8

Raad van toezicht

 H.M. (Henri) den Boer (51)

 J. (Janwillem) Bouma (57)  voorzitter

 M.M. (Marien) de Lint (59)

Bestuurscommissies

 Balansrisico-adviescommissie

 W.A.H. (Pim) Baljet (62)

 J. (Jaap) Groen (76)  voorzitter

 R. (Ronald) Volders (41)

 R.J.X. (Roland) Wanders (60)  vicevoorzitter

 Communicatiecommissie

 H.W. (Henk) van Drunen (63)

 M.G.M. (Marina) Goosen (49)

 J.P. (Jan) Rijnveld (58)  voorzitter

 F. (Françoise) Keulen (59)

 R.O. (Olivier) Visser (60)

 Pensioenuitvoeringscommissie

 H.W. (Henk) van Drunen (63)

 M.G.M. (Marina) Goosen (49)

 G.J.J.M. (Bert) Nollen (69)

 J.P. (Jan) Rijnveld (58)  voorzitter

 Risicocommissie

 H.W. (Henk) van Drunen (63)

 M.H. (Mark) Rosenberg (57)

 E.A. (Eliena) van der Velde (37) voorzitter

 Jaarverslagcommissie

 H.W. (Henk) van Drunen (63)

 S.E. (Sophia) van Tol (53)  voorzitter

 E.A. (Eliena) van der Velde (37)

Geschillen- en klachtencommissie

 O.J. (Onno) Bouman (53)  voorzitter

 H.T.M. (Rik) Vaessen (57)

 Namens het verantwoordingsorgaan

 J.J. (John) Alberts (61)

 C.M. (Kees) de Regt (50)
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Compliance officer

 K.S. (Karst) van der Meulen (48)

Organisatie

 Bestuursbureau  H.W. (Henk) van Drunen (63) directeur

  M.G.M. (Marina) Goosen (49) coördinator pensioenadministratie  

(tot 31 december 2019)

 Accountant  Ernst & Young Accountants LLP, Den Haag

 Adviserend actuaris  AZL NV, Heerlen

 Certificerend actuaris  Aon Nederland c.v., Eindhoven

 Administrateur  AZL NV, Heerlen

 Herverzekeraar  Leidsche Verzekering Maatschappij N.V, Gouda

 Bestuursondersteuning  AZL NV, Heerlen

 Fiduciair Manager en Strategisch Risico Adviseur  NN Investment Partners, Den Haag

 Custodian  KAS Bank N.V., Amsterdam
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 2019 2018 2017 2016 2015

Aantallen

Actieve deelnemers 3.364 3.556 3.579 3.762 4.039

Gewezen deelnemers 7.080 6.596 6.293 6.045 5.793

Pensioengerechtigden 2.340 2.296 2.196 2.075 1.975

Totaal 12.784 12.448 12.068 11.882 11.807

Financiële gegevens

(in duizenden euro)

Beleggingen voor risico pensioenfonds

Belegd vermogen 1) 1.720.387 1.443.059 1.471.963 1.389.873 1.262.047

Beleggingsopbrengsten 295.976 -33.915 76.926 124.359 -13.057

Rendement inclusief rentehedge (in %) 20,3 -2,3 5,5 9,7 -1,0

Rendement benchmark inclusief rentehedge (in %) 20.1 -2,7 4,8 11,0 -1,2

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 48.831 43.518 45.661 45.906 44.858

Pensioenuitkeringen 36.021 34.288 32.571 30.973 29.550

Reserves

Algemene reserve 22.800 -44.161 14.317 -80.966 -80.894

Reserve toeslagen 0 152 156 148 192

Totaal reserves 22.800 -44.009 14.473 -80.818 -80.702

1) Het belegd vermogen betreft het totaal van de beleggingen voor risico pensioenfonds zoals weergegeven in de toelichting op de balanspost [1]. Daarnaast is er het  

pensioenvermogen dat mede dient ter bepaling van de dekkingsgraad. Het pensioenvermogen is het totaal van de activa op de balans minus de langlopende en kortlopende  

schulden en minus de toeslagenreserve. Dit is uiteraard gelijk aan de algemene reserve plus de technische voorzieningen. Als dit pensioenvermogen wordt gedeeld door de  

technische voorzieningen resulteert daaruit de dekkingsgraad van het fonds. Het pensioenvermogen bedraagt ultimo 2019: € 1.758.785.

Meerjarenoverzicht
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 2019 2018 2017 2016 2015

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen  

voor risico pensioenfonds 1.729.802 1.494.308 1.466.503 1.476.765 1.343.645

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 6.183 6.414 6.412 2.372 0

 1.735.985 1.500.722 1.472.915 1.479.137 1.343.645

Dekkingsgraad

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,2% 104,2% 104,3%

Vereiste dekkingsgraad 1) 116,0% 116,4% 118,0% 117,7% 114,8%

Beleidsdekkingsgraad 98,4% 100,4% 99,0% 92,2% 96,1%

Dekkingsgraad 101,3% 97,1% 101,0% 94,5% 94,0%

Reële dekkingsgraad 2) 78,6% 81,2% 80,1% 75,3% 

Indexaties per 1-1

Dekkingsgraad waarboven volledige toeslagverlening  

mogelijk is 125,2% 123,7% 123,6% 122,4% 

Indexaties actieven

Pensioenregeling A, B, C en MAA  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pensioenregeling Unigarant 3) 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50%

Pensioenregeling Logicx  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Indexaties inactieven

Pensioenregeling A, B, C en MAA  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pensioenregeling Unigarant

Periode 1991-2000 4) 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% 1,20%

Periode 2000-2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Periode vanaf 2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pensioenregeling Logicx  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1) Bij de berekeningen is, conform de wettelijke voorschriften, bij de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische verdeling rekening gehouden met het dynamisch beleid dat 

geldt eind 2019. Op basis van dynamisch beleid wordt beoordeeld of de portefeuille nog overeenkomt met de risicotolerantie van het fonds en of specifieke marktontwikkelingen 

aanleiding geven tot een dynamische aanpassing binnen het strategisch beleid. Het strategisch beleid geeft de normportefeuille weer waar het fonds op termijn naar toe wil 

groeien.

2) De reële dekkingsgraad is berekend op 31 december 2019 op basis van de regeling zoals deze formeel van toepassing was.

3) Per 1 juli 2019 is er voor de inactieve deelnemers van Unigarant een toeslag van 5,03% verstrekt, gefinancierd uit de toeslagenreserve, waarna de toeslagenreserve is opgeheven in 

verband met de liquidatie van het pensioenfonds per 1 januari 2020.

4) Deze indexatie wordt gefinancierd vanuit een gesepareerd depot, voor een aantal ex-deelnemers die niet overgegaan zijn naar een nieuwe regeling. Zij hebben in 2019 5,2% toeslag 

ontvangen. Na deze indexatie is het depot opgeheven in verband met de liquidatie van het fonds.
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Bestuursverslag

Statutaire doelstelling

Stichting Pensioenfonds ANWB, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, is opgericht op 31 januari 2007. Het betreft een omzetting van 

de Vereniging Pensioenfonds voor het Personeel van de ANWB, opgericht op 1 december 1931. De laatste statutenwijziging was 

24 juni 2014 als gevolg van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Tot en met 31 december 2019 voerde het fonds de pensioenregelingen uit voor de medewerkers en voormalig medewerkers van 

de ANWB en bij de ANWB behorende dochterondernemingen die hun pensioenregeling bij het fonds hadden ondergebracht. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en 

het is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Op 22 augustus 2019 heeft het bestuur besloten het fonds te liquideren en de bezittingen 

en verplichtingen over te dragen aan De Nationale Algemeen Pensioenfonds. Hierna wordt een en ander verder toegelicht.

Missie, visie en strategie

Missie

De Stichting Pensioenfonds ANWB (het fonds) voerde de pensioenregelingen uit voor de medewerkers en voormalig medewerkers 

van de ANWB en de bij de ANWB behorende dochterondernemingen die hun pensioenregeling bij het fonds wilden onderbrengen. 

Het fonds had tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregelingen zoals die golden voor de aangesloten ondernemingen en het 

was verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de pensioenafspraken die gemaakt zijn tussen werkgevers en werknemers en 

waarvan het pensioenfonds de opdracht tot uitvoering had aanvaard.

Uitgangspunt bij het beheer van de pensioenen waren de pensioenreglementen en de daarin gemaakte afspraken, de vastgestelde 

risicohouding na overleg met belanghebbenden, de uitvoeringsovereenkomst en de opdrachtaanvaarding. Het vertrouwen bij 

de deelnemers over de (uiteindelijke) pensioenuitkering, het streven naar waardevastheid en een heldere communicatie met 

alle pensioenbelanghebbenden waren leidend in het handelen van het pensioenfondsbestuur. Gelet op de beperkte omvang 

van het fonds gold voor wat betreft de werkzaamheden ‘uitbesteding tenzij…’. De uitbestedingsovereenkomsten waren zodanig 

dat het bestuur van het pensioenfonds zijn volledige verantwoordelijkheid te allen tijde kan waarmaken. Het fonds wilde de 

pensioenregelingen uitvoeren, waarbij de belangen van alle belanghebbenden werden meegewogen. Het fonds streefde naar 

beheersbare kosten voor uitvoering en vermogensbeheer. De Pensioenwet stelt in artikel 105.2: De personen die het beleid van een 

pensioenfonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds 

betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen 

ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Het bestuur vindt dat een belangrijke 

leidraad voor de besluitvorming. 
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Kernpunten in de missie zijn:

1. Uitvoering passend bij en rekening houdend met de overtuigingen van de belanghebbenden.

2. Streven naar indexatie van de pensioenen.

3. Heldere communicatie over resultaten en risico’s.

4. Streven naar efficiency in uitvoering en beheer.

Visie

Verschillende ontwikkelingen hebben het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel ondermijnd. De dekkingsgraden, en 

daarmee de indexeringsmogelijkheden, hebben te lijden onder de stijgende levensverwachting en de lage renteomgeving. Vaste 

dienstverbanden zijn steeds minder vanzelfsprekend. Deze ontwikkelingen, alsmede de algemene trend van individualisering, 

hebben de solidariteit tussen werkenden onder druk gezet. Gezamenlijk hebben bovenstaande ontwikkelingen ervoor gezorgd 

dat er in Nederland een maatschappelijke discussie is ontstaan over het pensioenstelsel. De zichtbare gevolgen daarvan zijn de 

toenemende wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan, de professionalisering van de aansturing en uitvoering en een 

sterke consolidatietendens. In 2020 worden de hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel verwacht. Belangrijke elementen daarvan 

zijn waarschijnlijk de afschaffing van de doorsneepremie, meer keuzevrijheden en de ontwikkeling van een passende DC-oplossing. 

Ook voor Pensioenfonds ANWB betekende dit dat er belangrijke strategische keuzes voor de deur staan waarop het zich wilde 

voorbereiden.

Het fonds had bovendien te maken met specifieke omstandigheden die de continuïteit van het fonds en de kwaliteit van de regeling 

mogelijk bedreigden. In de eerste plaats waren dit de lage dekkingsgraad en de beperkte mogelijkheden om de premie te verhogen. 

In 2016 zijn interviews gehouden met alle belanghebbenden over hun visie op de toekomst van het fonds. De conclusie was dat er 

vooralsnog geen directe noodzaak was om het fonds anders te organiseren of elders onder te brengen.

Het bestuur kon zich echter een aantal scenario’s voorstellen waarin het belang van de betrokkenen mogelijk beter gediend werd met 

een alternatieve vorm voor het fonds. Voortzetting van het fonds was geen doel op zich. De pensioenwereld verandert waarschijnlijk 

fundamenteel en de omstandigheden waaronder het fonds zijn werk moest doen veranderde zeker. Het bestuur vond dat het fonds 

bestaansrecht had, zolang alle belanghebbenden daarmee optimaal werden bediend. Het bestuur heeft daarom voortdurend 

de in- en externe ontwikkelingen gemonitord en geanalyseerd, omdat het wilde voorkomen dat het fonds in de toekomst, door 

omstandigheden gedwongen, uit minder optimale alternatieven zou moeten kiezen dan uit de alternatieven die nu voorhanden zijn. 

Dat leidde begin 2019 tot het besluit om het fonds per 1 januari 2020 onder te brengen in een eigen kring bij een APF. Hieronder volgt 

een beschrijving van dat proces, tevens de belangrijkste activiteit van het bestuur over 2019.

Toekomst van het fonds

In 2016 en 2017 heeft het bestuur dus al geconcludeerd dat het eigen ondernemingspensioenfonds niet vanzelfsprekend de beste 

optie was om in de toekomst de pensioenregelingen van de ANWB en de dochters uit te blijven voeren. Het bestuur baseerde zich 

daarbij op onderzoeken, scenarioanalyses en gesprekken met belanghebbenden. Na afronding van deze strategische verkenning 

en discussie is een traject gestart om te beoordelen of de pensioenregeling per 1 januari 2020 onder kon worden gebracht bij de 

best passende pensioenuitvoerder. Die toekomstige uitvoering moest voldoen aan criteria die zijn opgesteld als uitkomst van de 

strategische discussie. In het hele traject is het alternatief om zelf door te gaan meegenomen in de discussie. Maar ook dat alternatief 

zou moeten voldoen aan de criteria die aan een nieuwe uitvoering werden gesteld. Voor het alternatief ‘zelf doorgaan’ zou ook worden 

gekozen als er geen andere uitvoerder te vinden was, die in voldoende mate aan de criteria voldeed. De criteria waren:

1. Pensioenresultaat.

2. Kwaliteit/inhoud toekomstige regeling.

3. Flexibiliteit toekomstige regeling.

4. Eén pensioenuitvoerder voor bestaande en toekomstige rechten.

5. Toekomstbestendigheid van de uitvoerder.
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6. Kwaliteit communicatie.

7. Kwaliteit cultuur en governance.

8. Transitie van beleggingen.

9. Invloed op arbeidsvoorwaarden

10. Contractuele voorwaarden.

11. Kosten uitvoering.

12. Kosten regeling.

Deze criteria zijn in overleg met alle belanghebbenden opgesteld, ook met de sociale partners. Ze zijn daarna verder gedetailleerd om 

de basis te vormen voor uitvragen aan marktpartijen in een traject van request for information en request for proposal. Op basis van 

ontvangen informatie, gestructureerde kennismaking met marktpartijen, bedrijfsbezoeken en aanvullende vragen heeft het bestuur op 

1 november 2018 een principebesluit genomen over de toekomst van het fonds, waarbij de overgang naar een eigen kring in een APF 

het voorkeursscenario werd.

Het fonds en de werkgevers zijn daarna in onderhandeling getreden met de APF-en op een shortlist om de definitieve 

overeenkomsten tot collectieve waarde overdracht op te stellen en om de werkgever te ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe 

uitvoeringsovereenkomst. Evenwichtige belangenafweging is hierbij het uitgangspunt voor het fonds.

Het bestuur heeft een voorwaardelijk besluit genomen tot overdracht en liquidatie van het fonds op 19 maart 2019. Het 

verantwoordingsorgaan heeft daarop op 25 april 2019 positief geadviseerd. Het besluit is op 31 juli 2019 door de RvT voorwaardelijk 

goedgekeurd. In de uiteindelijke afspraken moest aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn die het bestuur zich tot doel had gesteld. 

Het bestuur heeft op 22 augustus 2019 definitief besloten in liquidatie te gaan en over te gaan tot een collectieve waardeoverdracht 

aan een eigen kring binnen De Nationale APF. Daarmee is een collectieve waardeoverdracht conform artikel 84 van de Pensioenwet in 

gang gezet en die is gemeld bij DNB. DNB heeft op 9 december laten weten geen ‘verbod tot waardeoverdracht op te willen leggen’. 

De overdracht is per 1 januari 2020 geëffectueerd. Daarmee is het formeel een belangrijke gebeurtenis na balansdatum, maar het zal 

duidelijk zijn dat het voor het fonds inhoudelijk het belangrijkste traject was in 2019.

In het hele traject is overleg geweest met alle betrokken stakeholders om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte was van de 

stappen die werden gezet, om ervoor te zorgen dat besluiten op het juiste moment en op de juiste plaatsen werden genomen en om 

ervoor te zorgen dat het fonds een optimaal resultaat kon bereiken in de onderhandelingen met een toekomstige uitvoerder. In dit 

hele proces hebben de verschillende fondsorganen hun rol genomen en is een intensieve discussie gevoerd over het te nemen besluit 

en de voorwaarden voor dat besluit.

Door dit besluit komt na bijna 90 jaar een einde aan het fonds. Het bestuur is ervan overtuigd dat de toekomstige uitvoering bij 

De Nationale APF in goede handen is en dat die meer toekomstbestendig is, dan wanneer het fonds zelfstandig zou doorgaan. In 

de overdracht zijn specifieke afspraken gemaakt over de invloed van het belanghebbendenorgaan op het beleid van het fonds en 

op de toekomst van de eigen kring. Het belanghebbendenorgaan is onder andere expliciet gevraagd aandacht te besteden aan de 

premiedekkingsgraad in de toekomst, aan de SAA en aan het risicomanagement.
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Financiële positie van Stichting Pensioenfonds ANWB
De financiële positie van het fonds bleef aanleiding geven tot zorg. De beleidsdekkingsgraad is ook in 2019 beperkt gewijzigd: van 

100,4% eind 2018 daalde de beleidsdekkingsgraad naar 98,4% ultimo 2019. Ook de indexatie van de pensioenaanspraken was niet 

mogelijk. De actuele dekkingsgraad steeg van 97,1% naar 101,3%. De dalende rente maakte het beleggingsresultaat deels ongedaan. 

De verwachtingen voor de komende jaren zijn ook zorgelijk. De economische groei lijkt tot stilstand te komen en de toenemende 

geopolitieke onrust doet de financiële markten geen goed. De corona-crisis zal zeker grote impact hebben op de financiële positie van 

het fonds.

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Alle beleidsmaatregelen 

moeten gebaseerd zijn op deze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds ANWB bedroeg ultimo 2019 98,4% 

(ultimo 2018 was dit 100,4%).

Reële dekkingsgraad

Daarnaast is de reële dekkingsgraad een andere maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. De reële dekkingsgraad 

is de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de dekkingsgraad waarbij volledige prijsindexatie is toegestaan. Ultimo 2019 bedroeg de 

reële dekkingsgraad 78,6% (ultimo 2018 was dit 81,2%). Ultimo 2019 bedroeg de marktwaardedekkingsgraad (= de waarde van de 

beleggingen en de waarde van de verplichtingen, beide berekend met behulp van marktwaarde) 96,4% (ultimo 2018: 94,7%).

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad bedroeg per 31 december 2019 116,0%. Hiermee ligt de beleidsdekkingsgraad van het fonds onder de 

vereiste dekkingsgraad. Er is sprake van een tekort. Het fonds heeft een herstelplan waarin is vastgelegd welke maatregelen worden 

ingezet om binnen tien jaar het vereist eigen vermogen te behalen. Het herstelplan uit 2019 is gepubliceerd op de website van het 

fonds. Het herstelplan per 1 januari valt onder verantwoordelijkheid van De Nationale APF. Voor een verdere analyse zie: Actuariële 

analyse resultaat.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad van het fonds is 104,2%, gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad in 2018.

Haalbaarheidstoets
De haalbaarheidtoets geeft inzicht in de effecten van het gekozen beleid. De haalbaarheidstoets wordt in 2020 uitgevoerd door 

De Nationale APF met als uitgangspositie de situatie per 1 januari 2020. In 2019 is de haalbaarheidstoets uitgevoerd door het fonds. 

De resultaten waren beter dan die van de haalbaarheidstoets in 2018. De resultaten staan in het jaarverslag van het fonds over 2018.

Herverzekering

Het risico van kort leven en arbeidsongeschiktheid heeft het pensioenfonds op risicobasis herverzekerd bij RGA via de Leidsche 

Verzekering Maatschappij N.V., Gouda. Deze verzekering heeft een looptijd tot eind 2019. Aan het einde van de looptijd (rekening 

houdend met het uitlooprisico van twee jaar i.v.m. mogelijke arbeidsongeschiktheid) wordt de dan bereikte resultatendeling verwerkt 

in de jaarrekening. Tot ultimo 2019 bedraagt de resultatendeling € 325 duizend. Deze verzekering dekt ook de schade die voor 

31 december 2019 is ontstaan maar die pas op een latere datum bekend wordt. Voor de schadegevallen die ontstaan in 2020 en later is 

er een herverzekering bij De Nationale APF.
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Pensioenregelingen 2019
Per 1 januari 2019 voert het fonds twee regelingen uit. In deze regelingen zijn de tien regelingen samengevoegd die tot dan toe van 

kracht waren. Het gaat om de volgende regelingen:

1. Regeling E. Hieronder vallen alle (voormalig) werknemers van de ANWB, Medical Air Assistance B.V en Logicx Mobiliteit.

2. Regeling Unigarant 2018. Hieronder vallen de (voormalig) werknemers van Unigarant.

Het fonds kent voor beide regelingen een voorwaardelijke toeslagregeling, gebaseerd op de stijging van de afgeleide Consumenten 

Prijsindex voor alle huishoudens, over de periode juli voorgaand jaar en juli van het lopende jaar, met een maximum stijging van 4%. 

Een toegekende toeslag gaat in per 1 januari van enig jaar. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag 

verleend van maximaal de hiervoor omschreven maatstaf. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en 

pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 

betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regelingen is te 

typeren conform categorie D1 van de toeslagenmatrix (juli 2008).

Verder voert het fonds een VPL-regeling uit. Deze regeling is gestart in 2006 en hij zou lopen tot maximaal 2021. Het fonds heeft 

de werkgevers gevraagd de aanspraken voor 2020 in 2019 af te financieren om de overgang naar een andere uitvoerder te 

vereenvoudigen. In de VPL-regeling worden bij aanvang vastgestelde, tijdsevenredige aanspraken opgebouwd met een richtleeftijd 

van 68 jaar voor zover deelnemers nog in dienst zijn en nog geen 61 jaar zijn. De werkgevers betalen een zuiver kostendekkende 

premie voor dit onderdeel van de regeling, de werknemers betalen geen bijdrage voor deze regeling. Verder administreert het fonds 

een WIA-aanvullingsregeling en ANW-hiaat verzekeringen voor de werkgevers.

De indexatie van pensioenrechten en premievrije pensioenen is voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur van het pensioenfonds 

jaarlijks besluit of er wel of geen indexatie van deze pensioenen en pensioenrechten plaatsvindt. Dit bestuursbesluit is afhankelijk van 

de financiële positie van het fonds. Als in enig jaar een indexatie is verleend, is het niet zeker of en in hoeverre in de toekomst ook wordt 

geïndexeerd. Er wordt geen geld gereserveerd voor indexatieverlening en er wordt geen premie voor betaald, de indexatie wordt 

gefinancierd uit het beleggingsrendement. Indien het bestuur besluit tot toeslagverlening, geldt eenzelfde toeslagverlening voor de 

volgende aanspraken en rechten:

1. De verzekerde pensioenrechten van de pensioengerechtigden.

2. De verzekerde pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers.

3. De verzekerde pensioenaanspraken van de deelnemers met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

4. De verevende aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen in verband met einde huwelijk of samenwoning.

Hierop was één uitzondering. Het fonds voerde een regeling van Unigarant uit waarvoor een klein indexatiedepot van € 150 

duizend bestond, waaruit jaarlijkse indexaties werden betaald. Die indexaties zijn gestopt, vanwege de lage dekkingsgraad van 

het fonds. In 2019 heeft het fonds toestemming gekregen van DNB om de indexaties over de afgelopen drie jaar toe te kennen en 

het depot daarmee op te heffen. De indexatie is totaal 5%. Daarmee wordt in evenwichtigheid recht gedaan aan de cao afspraken 

die zijn gemaakt ten tijde van het ontstaan van het depot. Ook dit is een maatregel om de overgang naar een andere uitvoerder te 

vergemakkelijken. 

De regelingen die het fonds uitvoert hebben het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet.

Franchises

De franchise is dat deel van het salaris dat voor de pensioenopbouw buiten beschouwing blijft vanwege de AOW. De franchise 

bedraagt in 2019 voor alle regelingen € 13.785,-.
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Premiebeleid
In de uitvoeringsovereenkomsten met de werkgevers is een pensioenpremie overeengekomen voor de duur van vijf jaren (2016 tot 

en met 2020). Deze premie bevat de werkgevers- en werknemerspremie. De verschuldigde premies worden door de aangesloten 

werkgevers aan het fonds betaald.

   2019  2018

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:  

 – Actuarieel benodigd  38.006  36.063

 – Opslag in stand houden vereist vermogen  6.210  6.462

 – Opslag voor uitvoeringskosten  1.138  1.377

  45.354  43.902

  

De gedempte kostendekkende premie is als volgt samengesteld:  

 – Actuarieel benodigd  16.636  15.415

 – Opslag in stand houden vereist vermogen  2.704  2.745

 – Opslag voor uitvoeringskosten  1.138  1.377

 – Voorwaardelijke onderdelen  8.286  6.973

  28.764  26.510

De feitelijke premie is als volgt samengesteld:  

 – Actuarieel benodigd  16.636  15.415

 – Opslag in stand houden vereist vermogen  2.704  2.745

 – Opslag voor uitvoeringskosten  1.138  1.377

 – Voorwaardelijke onderdelen  8.286  6.973

 – Premiemarge  12.451  14.253

  41.215  40.763

Verschuldigde werkgeverspremie

De door de aangesloten werkgevers verschuldigde pensioenpremie is een vaste premie en deze wordt getoetst aan de gedempte 

kostendekkende premie met maximale parameters voor rendement. De vaste werkgeverspremie 2019 bedraagt voor ANWB 19,45% 

en voor Unigarant 19,67% van het gemaximeerde pensioengevend salaris. Voor de werkgever bestaat geen bijstortingsverplichting. De 

vaste werkgeverspremie zal volgens de uitvoeringsovereenkomst worden aangepast als de toekomstige kostendekkende premie stijgt 

als gevolg van de volgende twee oorzaken:

1. een wijziging in de fonds specifieke ervaringssterfte welke het pensioenfonds moet doorvoeren in haar actuariële grondslagen ten 

behoeve van de voorziening pensioenverplichtingen en/of

2. een veroudering van het deelnemersbestand.

Indien in enig jaar de vaste werkgeverspremie verhoogd met de werknemerspremie minder is dan de gedempte kostendekkende 

premie op basis van maximaal verwacht rendement, zoals vastgesteld door de Commissie Parameters, dan zal het opbouwpercentage 
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worden verlaagd, zodanig dat de vaste werkgeverspremie toereikend is. Verder geldt dat de vaste werkgeverspremie exclusief de 

premie voor de VPL-overgangsregeling en de werknemerspremie is.

Verschuldigde werknemerspremie

De deelnemer aan de regeling E is jaarlijks 8% van de pensioengrondslag aan de werkgever verschuldigd. De werknemers van 

Unigarant betalen afhankelijk van de datum van indiensttreding 1% of 5% van de pensioengrondslag aan de werkgever. De 

deelnemers aan regeling E bij Logicx Mobiliteit zijn 6% van de pensioengrondslag verschuldigd aan de werkgever. Ter financiering van 

de toekomstige uitvoeringskosten wordt met ingang van 1 januari 2015 een excasso-opslag van 3% gehanteerd over de actuariële 

benodigde premie voor inkoop, over de koopsommen en over de risicopremies. Het fonds brengt de totale premie in rekening bij de 

werkgevers.

Communicatie

Communicatiebeleidsplan

Het fonds communiceert op basis van een communicatiebeleidsplan en een -matrix. Deze documenten bepalen de speerpunten in de 

communicatie, het doel en de inhoud van de uitingen. Uitgangspunt zijn enerzijds de communicatiewensen van de belanghebbenden 

en anderzijds de juiste invulling van de communicatieplicht. Het plan is daarmee een onderbouwing van de invulling van de 

verschillende communicatiekanalen. Voor specifieke en omvangrijke activiteiten wordt een extra communicatieplan opgesteld. In 

2018 was al een communicatiebeleidsplan opgesteld voor de toekomst en de overdracht van het fonds. Dat plan was een plan op 

hoofdlijnen dat verder werd ingevuld naar gelang de besluitvorming binnen het fonds zich ontwikkelde. Bij de aanloop naar de 

transitie is het plan samengevoegd met het communicatieplan rondom de transitie van De Nationale APF om de boodschappen zo 

goed mogelijk in de tijd uit te zetten en op elkaar te laten aansluiten.

Communicatie deelnemers, pensioengerechtigden en slapers

In 2019 is de communicatie vrijwel geheel gericht op de discussie rondom de plannen voor de toekomst van het fonds. Berichten 

op de site, mailings en Pensioenblik, het blad van het fonds, stonden geheel in het teken van de voorgenomen overgang of van de 

uitkomst van de overgang. Daarnaast hebben deelnemers in de VPL-regeling en deelnemers die recht hadden op indexatie uit het 

Unigarant-depot specifieke brieven gekregen.

Het bestuursbureau heeft drie workshops georganiseerd voor diverse groepen deelnemers op verschillende locaties in het land. Het 

aantal was minder dan vorig jaar, omdat er minder verzoeken vanuit de organisatie waren. Op de bijeenkomsten worden medewerkers 

wegwijs gemaakt in de regelingen en de planner. Het fonds heeft meegedaan aan de Pensioendriedaagse, georganiseerd door Wijzer 

in Geldzaken. Bij die en bij andere gelegenheden zijn ongeveer 157 deelnemers individueel bijgepraat over hun pensioen en de 

mogelijkheden. Verder worden deelnemers aangeschreven rondom belangrijke gebeurtenissen in hun leven en als ze 55 of 60 jaar 

oud worden, om hen erop te wijzen dat ze met pensioen of deeltijdpensioen kunnen gaan. Dat moment wordt aangegrepen om een 

bezoek aan de planner te activeren. De uniforme pensioenoverzichten zijn in september verstuurd.

Werkgeverscommunicatie

In 2019 zijn het fonds en de werkgevers gezamenlijk opgetrokken in de afronding van het strategietraject, in het selecteren van een 

toekomstige uitvoerder en in de communicatie met de actieve deelnemers. Daarnaast hebben ze elkaar op de hoogte gehouden 

van de uitkomsten van de discussies met hun respectievelijke belanghebbenden. Naast de communicatie over specifieke thema’s 

en overleg over overeenkomsten en afspraken, worden de werkgevers maandelijks geïnformeerd over de ontwikkelingen van 

beleggingen en verplichtingen en overige zaken die spelen in het fonds en de pensioenwereld. Hiervoor zijn verschillende 

standaardrapportages ontwikkeld.
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Beleggingen

Terugblik 2019

In 2019 werd zwakke ontwikkeling van de economie gecompenseerd door een soepeler monetair beleid. Aandelen stegen met meer 

dan 30% tot nieuwe recordhoogtes, ondanks onzekerheden in bedrijven en in de economie en ondanks de politieke ontwikkelingen. 

Ook relatief veilige staatsobligaties, obligatiespreads, vastgoed en grondstoffen sloten het jaar duidelijk hoger af.

De wereldeconomie liet in het grootste deel van 2019 een vertraging zien. Politieke risico’s drukten de handel, de industriële productie 

en de investeringen. De groei van de werkgelegenheid, de consumentenbestedingen en de dienstensector boden tegenwicht. De 

groei in de reële economie leek uit te bodemen toen de industriële productie en de investeringen stabiliseerden. Politieke onzekerheid 

bleef in 2019 een belangrijke thema. Daarbij ging het vooral om de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit. 

Het beleggerssentiment verbeterde aan het eind van het jaar dankzij afnemende handelsspanningen en duidelijkheid over de Brexit.

In 2019 wisselden politieke risico’s en de beleidsreactie elkaar af als bepalende factor. Gedurende het jaar namen de politieke risico’s 

toe en vervolgens weer af. In tegenstelling tot in 2018 hadden de duiven (voorstanders van een soepel beleid) bij de Amerikaanse 

Federal Reserve (Fed) een zwaardere stem. Er volgden drie renteverlagingen. De Fed leek dus bereid om preventief in te grijpen in de 

economie en de markten. Dit leidde tot een prima performance van risicovolle beleggingen. Voordat hij het stokje overdroeg aan zijn 

opvolger Christine Lagarde, had de vertrekkende voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi een nieuwe ronde van 

versoepeling in petto, bestaande uit een renteverlaging, de herstart van de kwantitatieve versoepeling (QE) en een verbeterde vorm 

van de ‘forward guidance’.

De hoop op een snel handelsakkoord tussen de VS en China verdween toen president Trump in mei nieuwe importheffingen 

aankondigde. China verhoogde daarop de tarieven op Amerikaanse goederen, met wereldwijde gevolgen. In juli werden de 

gesprekken tussen de VS en China hervat, maar in augustus laaide het conflict weer op. Aan het eind van het jaar leek een eerste 

akkoord tot een langere periode van handelsvrede te leiden. Enkele onderliggende problemen en de handelsonrust zijn hiermee 

echter niet verdwenen. De Brexit bleef lange tijd onduidelijk. In augustus nam het risico van een no deal toe door de komst van de 

nieuwe Britse premier Boris Johnson. Hij leek weinig te zien in een compromis en de Europese leiders in heronderhandelen. Het risico 

van een no deal nam in december sterk af met de ruime verkiezingswinst van de Conservatieven. Daarmee werd de Brexit aan het eind 

van januari een zekerheid.

Markten

De aandelenmarkten kenden hun beste jaar sinds 2009. De MSCI World-index steeg met 28% in dollars. Deze stijging was niet te danken 

aan sterke fundamentele economische ontwikkelingen, maar aan het monetaire beleid. Vooral de omslag van de Fed aan het begin 

van het jaar, het hernieuwde opkoopprogramma van de ECB (zonder einddatum) en de verdere verlaging van de rentes tot onder nul 

waren gunstig.

In opkomende markten nam de groei in het grootste deel van het jaar af, ondanks een gunstiger financieel klimaat en de 

stimuleringsmaatregelen van China. De oplaaiende handelsspanningen drukten het Aziatische ondernemersvertrouwen en de 

investeringen. Weinig landen konden het begrotingsbeleid versoepelen, vanwege de al forse tekorten, grote financiële problemen bij 

staatsbedrijven en betalingsbalansbeperkingen. De macrocijfers lieten aan het eind van het jaar een verbetering zien in opkomende 

markten, vooral in de productie-economieën in Oost-Azië. In Latijns-Amerika en het Midden-Oosten hebben protesten geleid tot 

beleidsonzekerheid, met negatieve gevolgen voor de directe groeivooruitzichten en kapitaalstromen. De zwakte van de valuta’s in 

de betrokken landen maakt het voor centrale banken moeilijker om te blijven versoepelen. De de-escalatie van het handelsconflict 

tussen de VS en China was goed nieuws voor de opkomende wereld, in het bijzonder voor de economieën in Oost-Azië. Hier zullen 

bedrijven die halffabricaten of kapitaalgoederen maken waarschijnlijk profiteren van de verminderde onzekerheid en de verbeterde 

handelsvooruitzichten.
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De rentes op obligaties van ontwikkelde markten zijn in 2019 gedaald. In maart gingen ze sterk omlaag, vooral door de zwakke cijfers 

voor de Europese productiesector en doordat de markten rekening hielden met extra steun van de centrale banken. In mei volgde een 

verdere daling van de Amerikaanse en Duitse rentes, vanwege toegenomen handelsrisico’s die volgden op de nieuwe Amerikaanse 

heffingen op Chinese importen. De obligatierentes bereikten in augustus nieuwe dieptepunten. President Trump kondigde toen 

importheffingen aan op bijna alle overige Chinese importen. De afname van politieke risico’s droeg waarschijnlijk bij aan een opwaartse 

correctie van de rentes in het vierde kwartaal.

Vooruitzichten macro en markten in het teken van politieke ontwikkelingen

De handelsonzekerheid was het grootste risico voor de macro-economische vooruitzichten in de eerste twee maanden van het 

jaar. Begin 2020 zorgde de uitbraak van het coronavirus voor een sterke daling van de financiële markten en voor uitgebreide 

overheidsprogramma’s om de economie te stimuleren. De totale effecten van deze crisis zijn nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat 

de economische groei in 2020 veel lager zal uitvallen dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid zal er sprake zijn van een wereldwijde 

recessie.

Fondsspecifieke ontwikkelingen
In 2019 hebben er twee belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden op het gebied van de beleggingsportefeuille.

1. Gedurende het jaar is besloten om het fonds op te heffen en over te dragen naar een APF. De returnportefeuille was ondergebracht 

in verschillende administratieve pools waarin ook andere bedrijven en stichtingen van de ANWB zijn vertegenwoordigd. Door de 

transitie naar de APF was deze constructie niet langer levensvatbaar en hij is daarom in het laatste kwartaal van het jaar opgeheven.

2. Het fonds hanteert een dynamisch balansbeheer. Centraal in dit beleid staan triggers en scenario’s op basis waarvan discussies 

kunnen worden gevoerd in het bestuur over veranderingen in de risicotolerantie en veranderingen in de belangrijkste 

beleggingsrisico’s die het fonds neemt, zoals aandelen-, rente-, en inflatierisico. Daarmee stuurt het bestuur de beleggingsmix 

binnen de risicohouding. Door de rente daling is de beleidstrigger op de 30-jaar swap uit het ANWB dynamisch balansbeheer 

verscheidene maanden op rij onder de 1% geëindigd. Dit betekende dat het pensioenfonds diende te overwegen of het renterisico 

verhoogd diende te worden. Het pensioenfonds heeft na zorgvuldige overwegingen besloten dat het enkel een zeer trage 

normalisatie van de rente verwacht en heeft daarom geen actie ondernomen en de renteafdekking niet verlaagd.

Wijzigingen in beleggingsbeleid

In het kader van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds zijn in 2019 geen aanpassingen aan de strategische portefeuille 

doorgevoerd. 
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In de onderstaande tabel wordt de normverdeling ultimo 2019 weergegeven:

Stichting Pensioenfonds ANWB Norm  Min  Max

Totaal Matching Portefeuille 40,50%  30,00%  45,00%

Totaal Return Portefeuille 59,50%  55,00%  70,00%

Return Vastrentende Waarden 11,90%  9,00%  15,00%

Return Hoogrentende Waarden 13,10%  10,00%  16,00%

HY  57,00%   52,00%   62,00%

EMD HC  43,00%   38,00%   48,00%

Return Aandelen 34,50%  27,50%  42,50%

Aandelen Wereldwijd  76,00%   60,50%   81,00%

Aandelen Opkomende Markten  9,00%   4,00%   14,00%

Aandelen Small Cap  15,00%   10,00%   20,00%

Liquiditeiten 0,00%   0,00%   5,00%

Rendementen

Ontwikkeling portefeuille

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van het 

jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in de toelichting op de balans. De beleggingen voor 

risico pensioenfonds zijn inclusief de ontvangen premies, gestegen van € 1.449 miljoen ultimo 2018 tot € 1.806 miljoen ultimo 2019. 

De performance van de portefeuille was positief over 2019. 

Resultaat

Het bruto rendement van de totale portefeuille na valuta-afdekking was 20,25% 1) versus een benchmark van 20,05%. Een goed 

resultaat, dat door de dalende rente niet leidde tot een sterke stijging van de dekkingsgraad. Een deel van dit resultaat werd natuurlijk 

juist gehaald doordat de daling van de rente tot een hoog rendement leidde in de matchingportefeuille.

Het totaal rendement was hoger dan de benchmark, ondanks dat de matching- en returnportefeuille beide lager presteerden. Dit is het 

gevolg geweest van het herbalanceringsbeleid. De matching portefeuille was overwogen ten tijde van de grote daling in rentes in het 

derde kwartaal en rendeerde beter dan de returnportefeuille.

Rendement per portefeuille  Rendement Benchmark Verschil

Matchingportefeuille  19,98% 20,61% -0,63%

Return Vastrentende Waarden  10,02% 9,24% 0,78%

Return Hoogrentende Waarden  12,42% 11,30% 1,12%

Return Aandelen  23,14% 24,84% -1,70%

Totaal  20,25% 20,05% 0,20%

1) Na kosten onderliggende managers en voor kosten van de uitvoeringsorganisatie.
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Matchingportefeuille

Binnen de matchingportefeuille wordt belegd in instrumenten die het renterisico van de verplichtingen dienen te compenseren. Dit 

betekent dat als de verplichtingen omlaag gaan door een stijging van de rente, de waarde van deze portefeuille ook omlaag gaat. De 

portefeuille bestaat uit renteswaps, beleggingen in geldmarktfonds en staatsobligaties. Onderstaande tabel toont het rendement van 

de matchingportefeuille in 2019 afgezet tegen de verplichtingen van het pensioenfonds.

De waarde van de portefeuille is € 677 miljoen per eind 2019, terwijl de met deze portefeuille afgedekte verplichtingen € 910 miljoen 

bedragen. Omdat de portefeuille kleiner is dan de af te dekken verplichtingen is in de volgende berekeningen het rendement 

geschaald naar de afgedekte verplichtingen; het rendement op de portefeuille is +19,98%, versus een stijging van de verplichtingen 

door rentedaling met 18,56%. Geschaald naar de af te dekken verplichtingen is het rendement van de matching portefeuille 18,02%. 

Rendement Matchingportefeuille  Rendement Benchmark Verschil

Staatsobligaties  14,38% – – 

Geldmarktfonds  -0,43% – –

Bijdrage Rente Swaps  16,30% – –

Netto Totaal 1)  18,02% 18,56% -0,54%

Het merendeel aan rente-afdekking vindt voornamelijk plaats met renteswaps. Dit valt terug te zien in de rendementen van de 

onderliggende categorieën: renteswaps droegen 16,30% bij aan het rendement.

Returnportefeuille

De returnportefeuille steeg met 18,40% in waarde, met name door stijgende aandelen en dalende rentes. Het rendement op aandelen 

bleef achter op de benchmark, de betere resultaten in de andere categorieën hebben dit niet goed weten te maken. De portefeuille 

bleef in zijn geheel -0,28% achter op de benchmark. Het rendement (inclusief valuta-afdekking) na kosten van de onderliggende 

managers van de verschillende categorieën is samengevat in de volgende tabel:

Rendement Returnportefeuille  Rendement Benchmark Verschil

Return Vastrentende Waarden  10,02% 9,24% 0,78%

Return Hoogrentende Waarden  12,42% 11,30% 1,12%

Return Aandelen  23,14% 24,84% -1,70%

Netto Totaal Return  18,40% 18,69% -0,28%

Return Vastrentende Waarden Fonds

Binnen het Return Vastrentende Waarden Fonds wordt belegd in wereldwijde obligaties van bedrijven met een solide 

kredietwaardigheid (investmentgrade, BBB+ en hoger). Deze portefeuille wordt beheerd door Pimco in een mandaat. De benchmark 

van het Return Vastrentende Waarden fonds is de Barclays Global Aggregate Corporate Index. 

1) Na beheer- en transactiekosten, voor kosten uitvoeringsorganisatie.
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Het Pimco-mandaat heeft in 2019 ruim beter dan de benchmark gepresteerd. Nauwere spreads en lagere rentes hebben de 

performance geholpen. De sterkere dollar heeft een negatief effect gehad door de valuta-afdekking. uiteindelijk resulteerde er een 

outperformance van de benchmark met 1,26%.

Return Vastrentende Waarden  Rendement  Benchmark 

  in € in € Verschil

Pimco Global Investment Grade Corporate Strategy  15,22% 13,57% 1,65%

(Bijdrage) Valuta Afdekking  -4,12% -4,32% 0,20%

(Bijdrage) liquiditeiten  -0,00%    

(Bijdrage) overige effecten   -0,45%  

Netto Totaal  10,02% 9,24% 0,78%

Return Hoogrentende Waarden Fonds

Binnen het Return Hoogrentende Waarden Fonds wordt belegd in high yield, meer risicovolle obligaties met lagere kredietwaardigheid, 

in de regio’s VS en Europa en obligaties in opkomende markten (EMD). De high yield beleggingen worden gemanaged door Columbia 

Threadneedle en de obligaties in opkomende markten door BlackRock. Binnen opkomende markten word enkel belegd in leningen 

van bedrijven en landen genoteerd in niet lokale valuta, met als benchmark de JP Morgan EMBI Global Diversified.

Return Hoogrentende Waarden  Rendement  Benchmark 

  in € in € Verschil

BlackRock - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund  17,24% 17,19% 0,05%

Columbia Threadneedle - Active High Yield  19,17% 16,52% 2,66%

(Bijdrage) Valuta Afdekking  -5,12% -5,51% 0,14%

(Bijdrage) liquiditeiten  -0,08%    

(Bijdrage) overige effecten  -0,55%  

Netto Totaal  12,42% 11,30% 1,11%

De performance van het Hoogrentende Waarden Fonds was met 1,11% beter dan de benchmark. Met name High Yield heeft het veel 

beter gedaan dan de benchmark. De sterkere dollar heeft een negatief effect gehad op de valuta-afdekking.

Return Aandelenfonds

Binnen het Return Aandelen Fonds wordt belegd in de aandelen wereldwijd, opkomende markten en kleinere ondernemingen. 

Wereldwijd wordt er belegd in een passief mandaat, gemanaged door Northern Trust en twee kwantitatieve mandaten bij AQR en 

Robeco. In Europa wordt belegd in een mandaat bij BNP voor kleinere bedrijven (small caps). In opkomende markten wordt belegd via 

een fonds van JP Morgan.
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Return Aandelen  Rendement  Benchmark 

  in € in € Verschil

Northern Trust Wereldwijde Aandelen  30,93% 30,02% 0,92%

Robeco Mandaat  25,22% 30,02% -4,80%

AQR Mandaat  24,03% 30,02% -5,98%

JP Morgan EME  24,68% 20,60% 4,08%

BNP Small Cap  31,77% 31,44% 0,34%

Bijdrage valuta afdekking  -3,68% -3,84% 0,16%

(Bijdrage) liquiditeiten  -0,00%    

(Bijdrage) overige effecten  -0,70%  

Netto Totaal  23,14% 24,84% -1,70%

Beide kwantitatieve beleggers, Robeco en AQR hebben fors lager dan de benchmark gepresteerd voornamelijk door hun overweging 

naar waarde-aandelen. De benchmark steeg vooral door internet- en technologiebedrijven. Waarde-aandelen zijn daar bij achter 

gebleven.

Actuariële analyse van het resultaat

    Aanwezige 

    dekkings- 

  Pensioen- Technische graad 

  vermogen voorziening 2019

Primo   1.456.561 1.500.722 97,1%

Beleggingsopbrengsten  295.953 248.227 3,1%

Premie  35.916 33.845 0,2%

Waardeoverdrachten  -478 -556 0,0%

Kosten  -64 -64 0,0%

Uitkeringen  -36.021 -36.048 -0,1%

Kanssystemen  2.283 1.242 0,0%

Toeslagverlening  175 171 0,0%

Overige mutaties TV  3.000 -14.848 1,1%

Andere oorzaken  1.460 3.294 -0,1%

Ultimo   1.758.785 1.735.985 101,3%
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Verzekerdenbestand

 Actieve   Gewezen Pensioen- 

 deelnemers 1) deelnemers gerechtigden Totaal

Stand per 31 december 2018 3.556 6.596 2.296 12.448

Mutaties door:

Nieuwe toetredingen 764    764

Ontslag met premievrije aanspraak -901 901   0

Waardeoverdracht  -232   -232

Ingang pensioen -47 -36  114 31

Overlijden -5 -2  -70 -77

Afkoop  -32  -6 -38

Andere oorzaken -3 -115 2) 6 -112

Mutaties per saldo -192 484 44 336

Stand per 31 december 2019 3.364 7.080 2.340 12.784

Specificatie pensioengerechtigden   2019 2018

Ouderdomspensioen   1.852 1.828

Nabestaandenpensioen   461 440

Wezenpensioen   27 28

Totaal   2.340 2.296

1) De actieve deelnemers bevatten 196 deelnemers met een (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling.

2) De verzekerden hebben binnen het administratiesysteem mogelijk meerdere verzekeringspaketten waardoor zij zowel als actieve deelnemer alsook als gewezen deelnemer voor 

kunnen komen. Zo geldt voor het gros van de hier vermelde 115 dat deze veroorzaakt wordt door ontslag met premievrije aanspraak waar deze al een slaperspakket hadden. Deze 

dubbeltelling wordt via andere oorzaken gecorrigeerd waardoor de door DNB voorgeschreven unieke aantallen overblijven.
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Herstelplan
Sinds 1 januari 2015 verkeert het fonds in dekkingstekort. Per 31 maart 2020 is daarom onder verantwoordelijkheid van De Nationale 

APF een geactualiseerd herstelplan opgesteld.

Uitvoeringskosten
De kosten van de pensioenuitvoering zijn in 2019 gedaald naar € 2,2 miljoen (was in 2018 € 2,4 miljoen). Zie de toelichting op de 

Pensioenuitvoeringskosten in de jaarrekening, post [17].

Kosten pensioenuitvoering  2019  2018

Pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer  389  410

Vermogensbeheerkosten  

Gemiddeld belegd vermogen (x € 1.000,-)  1.581.723  1.457.511

Beheerkosten in bps.  37,3  40,0

Transactiekosten in bps.  8,9  7,9

Totale kosten in bps.  46,2  47,9

Kosten vermogensbeheer

In 2019 zijn de totale kosten voor het vermogensbeheer € 333 duizend hoger uitgevallen dan het voorgaande jaar. De voornaamste 

redenen zijn het hogere vermogen van het pensioenfonds resulterend in hoger bewaarloon en hogere overige kosten. In 

absolute zin is het bedrag gestegen in relatieve zin is het gedaald van 0,48% naar 0,46%. Dit komt vooral door de lagere kosten 

in de beheersvergoeding voor aandelen. De transactiekosten voor de rente-afdekking (overlay) bestaan uit € 50 duizend aan 

transactiekosten berekend door de bewaarbank, en € 85 duizend transactiekosten van de manager. Vorig jaar werd in deze post alleen 

de transactiekosten van de manager meegenomen, omdat de uitsplitsing voor bewaarbankkosten niet beschikbaar was.
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Kosten per beleggingscategorie

  2019    2018

 beheers- transactie-  beheers- transactie 

in € x 1000,-  kosten kosten totaal kosten kosten totaal

Kosten per beleggingscategorie

Vastgoed 58 6 64 61 20 81

Aandelen 1.463 308 1.771 1.751 570 2.332

Vastrentende waarden 1.322 956 2.278 1.241 456 1.697

Commodities      

Totale kosten ex. overlay 2.843 1.270 4.113 3.053 1.046 4.099

Kosten overlay 681 135 816 600 99 699

Totale kosten incl. overlay 3.524 1.405 4.929 3.653 1.145 4.798

Overige vermogensbeheerkosten      

Kosten vermogensbeheer pensioenfonds  

en bestuursbureau 198  198 354  354

Kosten fiduciair beheer 588  588 669  669

Bewaarloon 402  402 141  141

Advieskosten vermogensbeheer 51  51 72  72

Overige kosten 1.133  1.133 934  934

Totaal overige vermogensbeheerkosten 2.372   2.372 2.170   2.170

Totaal kosten vermogensbeheer 5.896 1.405 7.301 5.823 1.145 6.968
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Governance
Het bestuur van het fonds is paritair samengesteld. Het bestaat uit zes leden: drie leden namens de werkgever, twee leden namens 

de deelnemers en één lid namens de gepensioneerden. Het bestuur kende herbenoemingen in 2019, maar er vonden geen nieuwe 

benoemingen plaats. Er is wel een vacature voor een bestuurslid namens de werkgevers. Deze vacature werd ingevuld door Roland 

Wanders. Vanwege de continuïteit is hij als adviseur bij het fonds betrokken gebleven.

Onderwerpen in 2019

De belangrijkste onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen, zijn:

1. De toekomst van het fonds. Zie hierboven bij het onderwerp toekomst fonds in het hoofdstuk Missie, visie en strategie.

2. Vaststellen van de reglementen die per 1 januari 2019 van kracht werden door de samenvoeging van de pensioenregelingen. Het 

fonds voert in 2019 twee regelingen uit, waarin alle deelnemers zijn ondergebracht. Het project om dit voor elkaar te krijgen liep in 

2018. In 2019 is het administratief geïmplementeerd, zijn de nieuwe reglementen van kracht geworden en hebben de deelnemers 

hun eerste UPO op basis van de nieuwe reglementen ontvangen.

3. Inrichting van de governance naar IORP II. Deze wetgeving leidde tot de aanpassing van een aantal fondsdocumenten en tot het 

inrichten van de sleutelfuncties voor actuariaat, internal audit en risicobeheer. Zie hieronder bij: Inrichting governance.

4. IT-beleid. Het IT-beleid is grotendeels in 2018 geïmplementeerd. In 2019 is een fit-gap analyse gemaakt om te bezien of de 

implementatie paste bij de risicohouding van het fonds en of de governance voldoende was. Dat leidde tot een klein aantal 

aanscherpingen en tot de benoeming van aanspreekpunten binnen het bestuur en het bestuursbureau van IT-verantwoordelijken 

en contactpersonen bij calamiteiten.

5. Aanpassing van het risicokader. Zie hierna bij het hoofdstuk: Risicomanagement.

Inrichting governance

Het fonds kent drie sleutelfunctiehouders. Zij houden toezicht op de inrichting en kwaliteit van de werkzaamheden van het fonds 

binnen hun aandachtsgebied:

1. Actuariaat. Hiervoor zijn het houderschap en de werkzaamheden uitbesteed aan de certificerend actuaris, Joris Dankers en AON.

2. Internal Audit. Bestuurslid Sophia van Tol is waarnemend houder van deze functie. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan ANWB 

Audit & Risk, via een uitbestedingsovereenkomst.

3. Risicobeheer. Bestuurslid Eliena van der Velde is waarnemend houder van deze functie. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

door de bestuurscommissies van het bestuur, de eerste lijn in het risicomanagement. De tweede lijn, de risicocommissie 

ondersteunt de sleutelfunctiehouder.

Geen van deze sleutelfunctiehouders heeft een rol in de dagelijkse werkzaamheden van het fonds. Ze hebben ook geen zitting in de 

bestuurscommissies om de onafhankelijkheid te waarborgen, met uitzondering van de sleutelfunctiehouder risicomanagement. Zij is 

voorzitter van de risicocommissie, de commissie die toeziet in de tweede lijn op de uitvoering van het risicomanagement in de eerste 

lijn. Over hun werkzaamheden leggen zij middels rapportages verantwoording af. In hun rol hebben zij rechtstreeks toegang tot de 

interne en externe toezichthouders als ontwikkelingen in het fonds aanleiding geven tot zorg. Van die mogelijkheid is in 2019 geen 

gebruik gemaakt.

De medezeggenschap is toevertrouwd aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan kent twee vertegenwoordigers 

van de werkgever, twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en vijf vertegenwoordigers van de deelnemers. In het 

verantwoordingsorgaan is één lid herbenoemd in 2019.

Het intern toezicht van het fonds is toevertrouwd aan de raad van toezicht. Naast het toezicht heeft de raad het bestuur op 

verschillende punten geadviseerd en/of met raad en daad bijgestaan. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. Elders 

in dit bestuursverslag zijn de verslagen van beide organen en de reactie daarop van het bestuur opgenomen.
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Daarnaast kent het fonds een klachten- en geschillencommissie, een communicatiecommissie, een risicocommissie, een balansrisico 

adviescommissie, een pensioenuitvoeringscommissie, een commissie jaarverslag en een compliance officer. Het bestuur laat 

zich adviseren door deze (bestuurs-)commissies en de compliance officer. Aan de communicatiecommissie, de risicocommissie, 

de pensioenuitvoeringscommissie, de commissie jaarverslag en de balansrisico-adviescommissie nemen één of meerdere 

leden van het bestuur deel, om de overdracht van adviezen naar het gehele bestuur zo effectief en helder mogelijk te maken. 

De eindverantwoordelijkheid voor het fonds ligt bij het bestuur.

Het bestuur streeft maximale transparantie na. Dat leidt tot een open en constructief overleg met raad van toezicht en het 

verantwoordingsorgaan. Zeker in 2019 heeft dat tot een goede discussie geleid in de stappen en besluiten die zijn gezet in het traject 

van de overdracht van de bezittingen en verplichtingen aan De Nationale APF.

Fondsdocumenten

ABTN

De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd. In de bestuursvergadering van 

21 november 2019 is de ABTN vastgesteld, waarbij de besluitvorming uit het verslagjaar 2018/2019 is verwerkt. De belangrijkste 

wijziging was de aanpassing van de governance aan IORP II en het risicomanagement naar aanleiding van de aanpassing van het 

risicokader. De ABTN bevat ook, als bijlage, het financieel crisisplan van het fonds.

IORP II

In het kader van IORP II zijn de ABTN, de klokkenluidersregeling, het reglement van de RvT en de pensioenreglementen aangepast.

Haalbaarheidstoets

De haalbaarheidstoets is opnieuw berekend door de Nationale APF.

Risicokader

Het risicokader is vernieuwd zie hieronder onder risicomanagement.

Auditbeleid

Het audit beleid is aanpast aan de eisen die IORP II er aan stelt. Opnieuw is gekeken of de reguliere audits in voldoende mate de 

verschillende processen in het fonds raken. De planning van audits is enigszins aangepast.

Overig

Verder zijn het Plan voor geschiktheidsbevordering, de incidentenregeling, de klachten- en geschillenregeling, de gedragscode, het 

reglement voor de BRAC, het diversiteitsbeleid en het bestuursreglement besproken en opnieuw vastgesteld.

Klachten en geschillen
Een deelnemer kan een klacht indienen als deze van mening is dat bij de uitvoering van de pensioenreglementen zijn rechten zijn 

geschaad. In 2019 zijn er geen klachten of geschillen ingediend.

Herstelplan
Sinds 1 januari 2015 verkeert het fonds in dekkingstekort. Per 31 maart 2020 moest daarom een geactualiseerd herstelplan worden 

opgesteld. Dat is echter nu de verantwoordelijkheid van De Nationale APF.
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Geschiktheid en evaluatie
Het geschiktheidsbeleid en het opleidingsplan zijn vastgelegd in een geschiktheidsplan dat door het bestuur is vastgesteld op 

17 januari 2019. Het plan omvat voorstellen voor individuele en collectieve kennisontwikkeling en geschiktheidsbevordering. In 2019 

lag de nadruk op de geschiktheidsbevordering in het kader van IORP II. Gedurende het jaar is de uitvoering van het plan gevolgd. Dat 

heeft geleid tot een aantal collectieve en individuele opleidingen voor bestuur, verantwoordingsorgaan en raad van toezicht. Verder 

volgen verschillende betrokkenen bij het fonds seminars en bijeenkomsten.

In 2019 zijn door het bestuur de volgende kennissessies georganiseerd:

1. Een kennissessie over de strategie en het integraalrisicomanagement. Een verkenning van de invloed van de strategische 

ontwikkelingen van het fonds op de inrichting van het risicomanagement.

2. Een kennissessie over forward starting swaps. Het fonds gebruikt deze instrumenten in de renteafdekking. Het bestuur wilde een 

nadere uitleg om te beoordelen of dit een passende belegging is voor het fonds.

3. Een kennissessie over de discussies die hebben geleid tot het pensioenakkoord om te beoordelen wat de gevolgen zouden 

kunnen zijn voor het fonds.

Wet- en regelgeving
In 2019 zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door de toezichthouders De Nederlandsche Bank 

N.V. en/of de Stichting Autoriteit Financiële Markten geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld 

of is bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder.

Code pensioenfondsen
Het fonds voldoet aan de eisen van de Code Pensioenfondsen 2018. Het jaarverslag over 2018 is in de vergadering van 11 juni 2019 

door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring, op 11 juni 2019, door de raad van toezicht.

De code pensioenfondsen kent acht thema’s voor een goed pensioenfondsbestuur:

Vertrouwen waarmaken

Het bestuur heeft in 2019 alle betrokken partijen bij de discussie over de toekomst betrokken en daar uitgebreid verantwoording aan 

afgelegd in verschillende vormen van overleg en in verantwoordingsdocumenten. Dit om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden 

inhoudelijk een bijdrage konden leveren aan de discussies en dat besluitvorming op de juiste manier plaatsvond.

Verantwoordelijkheid nemen

De evaluatie van uitbestedingspartijen en de gesprekken met die partijen worden regelmatig gevoerd. Dat past bij het fonds, waarbij 

veel wordt uitbesteed. De verschillende bestuurscommissies hebben de transitieplannen die werden gebruikt voor de transitie van 

vermogen en verplichtingen beoordeeld en van commentaar voorzien. Ook de risicocommissie heeft dit werk opnieuw beoordeeld 

en bovendien het risicokader van de nieuwe uitvoerder beoordeeld. Verder zijn overdrachtsdocumenten gemaakt waarin specifieke 

onderwerpen onder de aandacht worden gebracht van het bestuur en het belanghebbendenorgaan van De Nationale APF. In het 

eerste kwartaal van 2020 zijn deze documenten door het bestuur toegelicht bij de nieuwe uitvoerder. Het huidige bestuur neemt, voor 

zover dat kan, voor langere tijd plaats in het belanghebbendenorgaan om de continuïteit te waarborgen.

Integer handelen

Het fonds heeft hiervoor alle ondersteunende maatregelen genomen. In voorkomende gevallen wordt in het bestuur gediscussieerd 

over mogelijke schijn van belangenverstrengeling.
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Kwaliteit nastreven

Het bestuur oordeelt elk overleg over het functioneren in de vergadering en de wijze waarop de discussies zijn gelopen. In 2019 heeft 

het bestuur de kwaliteit van het risicomanagement en het toezicht op de processen verder verbeterd. Opmerkingen over het fonds 

door betrokkenen en buitenstaanders worden doorgaans omgezet in actiepunten.

Zorgvuldig benoemen

Het fonds voldoet aan de diversiteitseisen die de code stelt en het volgt bij benoemingen een vaste procedure.

Gepast belonen

Het fonds hanteert gepaste vergoedingen en het betaalt geen prestatiebonussen. Het beloningsbeleid van het fonds is openbaar. Bij 

evaluaties wordt het beloningsbeleid van uitbestedingspartners expliciet beoordeeld.

Toezicht houden en inspraak waarborgen

De mening van het Verantwoordingorgaan en de raad van toezicht staan verderop in dit verslag.

Transparantie bevorderen

Alle documenten van het fonds waren in 2019 beschikbaar via de website als het gaat om de fondsdocumenten. De website is 

inmiddels gesloten om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de verantwoordelijkheid voor de pensioenaanspraken in 

2020. De documenten zijn nog steeds op te vragen bij het fonds. Het fonds is transparant tot de grens waarop de belangen van het 

fonds of de belangen van individuele bedrijven of personen worden geraakt.

Conform de voorstellen van de Pensioenfederatie volgt hieronder een korte toelichting.

Rapportagenorm

Voldoet het 

fonds aan de 

norm? Vindplaats toelichting jaarverslag of website

Norm 5 

Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het 

voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de 

beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. 

Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen 

af van de groepen die bij het pensioenfonds betrokken 

zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de 

belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd 

aan het overeengekomen ambitieniveau.

Ja Het bestuur legt in het Bestuursverslag verantwoording 

af over de keuzes die zijn gemaakt.

Norm 31 

De samenstelling van fondsorganen is wat betreft 

geschiktheid, complementariteit, diversiteit, afspiegeling 

van belanghebbenden en continuïteit, vastgelegd in 

beleid. Zowel bij de aanvang van een termijn, als ook 

tussentijds bij de zelfevaluatie vindt een check plaats.

Ja In dit jaarverslag in het hoofdstuk Bestuur en organisatie 

is de samenstelling van alle organen vermeld. Verder 

heeft het fonds een diversiteitsbeleid.
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Rapportagenorm

Voldoet het 

fonds aan de 

norm? Vindplaats toelichting jaarverslag of website

Norm 33 

In zowel het bestuur als in het VO of het BO is er tenminste 

één vrouw en één man. Er zitten zowel mensen van 

boven als van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt 

een stappenplan op om diversiteit in het bestuur te 

bevorderen.

Ja In dit jaarverslag in het hoofdstuk Bestuur en organisatie 

is de samenstelling van alle organen vermeld. Verder 

heeft het fonds een diversiteitsbeleid.

Norm 47 

Het intern toezicht betrekt deze code bij de uitoefening 

van zijn taak.

Ja In dit jaarverslag in het verslag van de Raad van 

Toezicht.

Norm 58 

Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in missie, visie en 

strategie.

Ja In dit jaarverslag in het hoofdstuk Beleggingen.

Norm 62 

Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord 

beleggen vast en zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn 

voor belanghebbenden.

Ja In dit jaarverslag.

Norm 64 

Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving 

van de interne gedragscode (zoals bedoeld in de normen 

15 en 16) en deze code, net als over de evaluatie van het 

functioneren van het bestuur.

Ja In dit jaarverslag in het hoofdstuk Geschiktheid en 

evaluatie en in het verslag van de Compliance Manager.

Norm 65

Het bestuur zorgt voor een adequate klachten- en 

geschillenprocedure die voor belanghebbenden 

eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag rapporteert 

het bestuur over de afhandeling van klachten en de 

veranderingen in regelingen of processen die daaruit 

voortvloeien.

Ja In dit jaarverslag in het hoofdstuk Klachten en 

geschillen en in de Klachten- en geschillenregeling

Risicomanagement
Het lopen van risico is inherent aan het streven om de doelstellingen van het fonds te realiseren in een dynamische en onzekere 

omgeving. Risico wordt in dit verband gedefinieerd als de mogelijkheid dat gebeurtenissen optreden die van invloed zijn op het 

realiseren van de strategie en de fondsdoelstellingen. Het bestuur wil zich daarom continu bewust zijn van deze risico’s, de mogelijke 

effecten van de risico’s analyseren en betrekken bij de besluitvorming en, voor zover gewenst, mogelijk en verantwoord, tot een 

aanvaardbaar niveau mitigeren. Het bestuur wenst het risicomanagement te betrekken op zowel de strategie als de uitvoering en te 

koppelen aan de fondsdoelstellingen. Bovendien beschouwt het bestuur afzonderlijke risico’s niet in isolement, maar onderkent het 

dat er een samenhang tussen risico’s kan bestaan en dat daardoor de impact van deze risico’s wordt beïnvloed. Deze benadering wordt 

holistisch of integraal risicomanagement genoemd.
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Risicomanagementsysteem

De verschillende bestuurscommissies zijn verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en monitoren van de risico’s. Zij vormen 

de eerste lijn van het risicomanagement van het fonds. Ook de aansturing en controle van de partijen aan wie werkzaamheden zijn 

uitbesteed is onderdeel van de taak van de bestuurscommissies.

De uitzondering hierop is de risicocommissie die zich uitsluitend opstelt als de tweede lijn. De sleutelfunctiehouder risicobeheer is 

voorzitter van de risicocommissie en eindverantwoordelijk voor de uitoefening van de taken die vallen onder de risicobeheerfunctie. 

De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. Met de risicobeheerfunctie wordt beoogd 

dat het fonds een totaalbeeld heeft van de verschillende risico’s waaraan het wordt blootgesteld. Naast deze controlerende rol heeft de 

risicobeheerfunctie ook een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer. Tevens levert de risicobeheerfunctie 

een belangrijke bijdrage aan de beheersing van de risico’s en de rapportage hierover aan het bestuur. De sleutelfunctiehouder 

rapporteert aan zowel het bestuur als aan de RvT. Wanneer het bestuur naar aanleiding van een melding of een rapportage niet tijdig 

en afdoende maatregelen treft en er sprake is van het (dreigen te) overtreden van de wet met grote gevolgen voor deelnemers, is de 

houder van de sleutelfunctie verplicht dit te melden bij DNB.

De derde lijn is contractueel uitbesteed aan de auditafdeling van ANWB B.V. Ten minste één keer per jaar rapporteert deze 

onafhankelijke afdeling over de opzet en werking van het integraal risicomanagement aan het bestuur en de raad van toezicht van het 

fonds. Op deze derde lijn ziet de sleutelfunctiehouder internal audit toe. De sleutelfunctiehouder internal audit is eindverantwoordelijk 

voor het auditplan en het (laten) uitvoeren van audits. Met deze functie wordt beoogd dat het pensioenfonds kan vertrouwen op 

de wijze waarop processen zijn ingericht en de wijze waarop werkzaamheden in de processen worden uitgevoerd. De internal audit 

functie rapporteert hierover aan het bestuur en de RvT. Wanneer het bestuur naar aanleiding van een melding of een rapportage niet 

tijdig en afdoende maatregelen treft en er sprake is van het (dreigen te) overtreden van de wet met grote gevolgen voor deelnemers, is 

de houder van de sleutelfunctie verplicht dit te melden bij DNB.

Risicomanagement is een apart agendapunt bij alle vergaderingen van het bestuur en de commissies. Bovendien speelt 

risicomanagement een rol bij ieder besluitvormingsproces en worden de gemaakte risico-afwegingen altijd schriftelijk vastgelegd in 

voorleggers en in de notulen.

Opzet risicomanagement

Het integraal risicomanagementproces speelt zich af binnen het pensioenfonds, tussen het fonds en partijen aan wie is uitbesteed 

en binnen de partijen aan wie is uitbesteed. Deze structuur stelt hoge eisen aan het integraal risicomanagement (IRM) zelf en aan de 

organisatie en governance ervan. Bij de inrichting van het IRM houdt het fonds zich aan algemeen aanvaarde principes zoals het three 

lines of defence model, het duidelijk benoemen van rollen en verantwoordelijkheden en het periodiek evalueren van de werking van 

het IRM. Andere uitgangspunten zijn:

1. De risico’s moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de risicobereidheid.

2. De risico’s worden integraal, dus in samenhang, gekoppeld aan de doelstellingen en met in achtneming van de 

omgevingsdynamiek in ogenschouw genomen.

3. De nadruk ligt op de risico’s die het behalen van de doelstellingen het meest in de weg kunnen staan.

4. Een open en alerte risicocultuur is essentieel. Alle betrokkenen voelen zich vrij en verantwoordelijk om risico’s te benoemen, te 

signaleren en voorstelen te doen en te helpen implementeren om risico’s te mitigeren.

5. Risico’s, doelstellingen en de omgeving zelf kunnen in de tijd veranderen. Het risicobeleid wordt daarom structureel geëvalueerd 

en zo nodig aangepast.

6. Het risicobeleid kent een duidelijke governance die aan de eisen van goed risicomanagement voldoet, een vastgelegde 

risicobereidheid en -tolerantie, adequate analyses om besluitvorming op te baseren en een goede monitoring.

7. Het fonds beschikt over een gedegen en actueel crisisplan dat als bijlage in de ABTN is opgenomen.
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Het fonds analyseert alle geïdentificeerde risico’s om een goed beeld te krijgen wanneer risico’s zouden kunnen optreden, wat de 

kans daarop is, welke impact het optreden ervan zou kunnen hebben, hoe de risico’s beheerst zouden kunnen worden en welk 

restrisico wordt geaccepteerd. Deze analyse vindt min of meer continu plaats. Enerzijds omdat het fonds een cyclus volgt waardoor 

alle risico’s op regelmatige basis worden beoordeeld. Anderzijds omdat in- of externe gebeurtenissen of omstandigheden met zich 

mee kunnen brengen dat een risico tussentijds opnieuw moet worden beoordeeld. Ten derde omdat het fonds in 2019 heeft besloten 

de uitvoering van de regeling elders te willen onderbrengen. Het fonds legt de analyse van alle risico’s die het ziet en de genomen 

beheersmaatregelen vast in risicoregisters. Voor een goede toepassing en werking van IRM is het belangrijk dat alle risico’s in beeld 

zijn, zijn gedefinieerd en op zinvolle wijze zijn gecategoriseerd. De geïdentificeerde risico’s vormen samen het risico-universum. In 

de risicoregisters heeft het fonds ieder risico gedefinieerd op basis van een groot aantal kenmerken. Per risico is ook een risicokaart 

beschikbaar waarop de kenmerken in een handzaam formaat zijn opgenomen.

Het bestuur van het fonds gelooft dat een hoog risicobewustzijn, bij alle personen die betrokken zijn bij de besluitvorming, aansturing 

en uitvoering binnen het pensioenfonds en bij de uitbestedingspartijen, een voorwaarde is voor een effectief IRM. Het bestuur 

bevordert de risicocultuur door risicobeheersing zoveel mogelijk in de eerste lijn te beleggen en op een praktische wijze in de 

procesgang op te nemen.

Risicomanagementproces

In het IRM maakt het pensioenfonds onderscheid naar twee benaderingswijzen. Enerzijds beoordeelt het fonds de risico’s en de 

beheersing ervan aan de risicobereidheid op strategisch niveau (top-down). Met andere woorden, in hoeverre bestaat er gevaar dat de 

realisatie van de strategische doelstellingen wordt doorkruist? Daarvoor is het nodig dat belangrijke risico-indicatoren goed worden 

gevolgd en (een deel van) de individuele risico’s in samenhang in beschouwing worden genomen. Anderzijds benadert het fonds 

de risico’s individueel (bottom-up). De top-down benadering geeft het bestuur de mogelijkheid de ontwikkeling van het strategisch 

beleid te beoordelen, de bottom-up benadering stelt betrokkenen vooral in staat de individuele effecten van de risico’s op de 

uitvoering te analyseren, te beheersen, te monitoren en eventueel het risicomanagement bij te sturen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en integrale werking van het risicomanagement. In 2019 is het risicokader opnieuw 

opgesteld. Het besluit om het fonds in principe over te dragen aan een andere uitvoerder, leidde tot een andere strategie en een meer 

projectmatige tijdshorizon. Deze aanpak leidde tot een tweede risicoregister waarin expliciet aandacht was voor de risico’s die met 

deze transitie verband hielden.

Naast de eigen waarnemingen van de bestuursleden wordt het bestuur gevoed door de evaluatie van het IRM door de risicocommissie 

(tweede lijn), door de jaarlijkse beoordeling van de opzet en werking door de auditafdeling van ANWB B.V. (derde lijn), en de 

bevindingen van de certificerend actuaris en de accountant naar aanleiding van het jaarwerk. Mogelijk worden ook externe audits in 

de beoordeling betrokken. Op basis van de beschikbare informatie en de bespreking daarvan spreekt het bestuur zich uit over de opzet 

en werking van het IRM. Indien noodzakelijk past het bestuur de opzet, het beleid of de uitvoering aan. Het bestuur rapporteert op zijn 

beurt zijn bevindingen en voorgenomen acties aan de RvT. Vanuit zijn wettelijke taak vormt ook de RvT zich een beeld van de opzet en 

werking van het IRM.

Risicoprofiel

De strategische doelstellingen van het fonds en de wijze waarop deze strategische risico’s werden beheerd volgen hieronder: 

1. Het bestuur zorgt ervoor dat bij de overgang naar een APF het pensioenresultaat voor de deelnemers minimaal net zo goed is, als 

bij voortzetting van het pensioenfonds in de huidige vorm. De aanspraken, de regelingen, de beleggingen en de risicohouding zijn 

vrijwel één op één overgegaan naar de nieuwe uitvoerder en ze worden beheerd in een eigen kring.

2. Het bestuur wil bereiken dat bij de overgang naar een APF de kosten niet hoger worden dan bij voortzetting van het 

pensioenfonds. Hierover zijn onderhandelingen gevoerd die leiden tot een vermindering van de kosten. Daarnaast is de 

kostenvoorziening bij de nieuwe uitvoerder lager.
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3. Het bestuur onderzoekt vóór 1 oktober 2019 of er aanvullende mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden om het korten 

van de pensioenaanspraken per einde 2020 te voorkomen. Dit is onderzocht door de BRAC. Zij hebben het bestuur geadviseerd de 

maatregelen te beoordelen als duidelijker werd of en zo ja, hoeveel er zou moeten worden gekort.

4. Het bestuur informeert alle belanghebbenden continu over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de overgang naar 

een APF en neemt de advies- en goedkeuringsmomenten van deze belanghebbenden op in de planning. Hiervoor zijn een 

communicatieplan en een projectplan gemaakt en er is een groot aantal overleggen en voorlichtingsmomenten met direct en 

indirecte belanghebbenden gevoerd.

5. Eind juli 2019 was een compleet draaiboek gereed (inclusief het kritieke pad) om ervoor te zorgen dat op ieder moment duidelijk 

is wat er moet gebeuren om, per 1 januari 2020, de overgang naar een APF te kunnen laten plaatsvinden. Het draaiboek wordt 

continu geactualiseerd. Dit draaiboek is gemaakt en bijgehouden.

6. Het bestuur informeert DNB regelmatig op een transparante wijze en continueert de transparante informatievoorziening aan 

DNB, opdat de verklaring van geen bezwaar tijdig wordt afgegeven, zodat de overgang naar een APF per 1 januari 2020 kan 

plaatsvinden. Het bestuur heeft DNB formeel en informeel op de hoogte gehouden. Op 30 augustus 2019 is het voornemen tot een 

collectieve waardeoverdracht ingediend. Daarna heeft DNB nog een gering aantal vragen gesteld om het proces de formaliseren 

Op 9 december heeft DNB verklaard geen gebruik te zullen maken van haar bevoegdheid om een verbod tot collectieve 

waardeoverdracht op te leggen.

7. Eind augustus 2019 zijn de transitieplannen voor de beleggingen en de pensioenadministratie gereed om ervoor te zorgen dat 

per 1 januari 2020 de pensioenuitvoering bij het betreffende APF kan plaatsvinden. Deze plannen waren half september gereed. 

Daarna zijn ze nog beoordeeld in de eerste lijn van het risicomanagement. De risicocommissie heeft zich een beeld gevormd van 

het management van de risico´s die samenhingen met de daadwerkelijke transitie.

8. Eind augustus 2019 is een communicatieplan gereed met betrekking tot de overgang naar een APF met als doel dat de 

belanghebbenden goed geïnformeerd blijven. Dit plan was al eerder gemaakt en het is samengevoegd met een actieplan van 

De Nationale APF om de eenduidigheid en de juiste timing van de communicatie te waarborgen.

9. Het pensioenfonds blijft te allen tijde voldoen aan de wettelijke vereisten zodat het kan blijven functioneren mocht de overgang 

naar een APF niet, of pas later, doorgaan. Het fonds heeft de uitkomst van alle relevante wetgeving geïmplementeerd en aan alle 

rapportageverplichtingen voldaan.

10. Het bestuur stelt, indien van toepassing, in de periode september/oktober 2019 een volledig plan van aanpak op voor de 

voortzetting van het pensioenfonds per 1 januari 2020. Dit bleek uiteindelijk niet noodzakelijk.

Risicobereidheid

Met de risicobereidheidsverklaring geeft het fonds op geaggregeerd niveau weer hoeveel risico het bereid is te accepteren 

om de strategische doelstellingen te realiseren. Op basis van de missie, visie en kernwaarden onderscheidt het fonds vier 

belangrijke risicoklassen die de kern van de strategie raken en waarover het fonds de risicobereidheid verklaart: Balans, Uitvoering, 

Toekomstbestendigheid en Reputatie.

Balans

Gegeven de huidige financiële situatie moet Pensioenfonds ANWB risico nemen om de ambitie het pensioen met de prijsinflatie 

te indexeren waar te kunnen maken. Bij het vaststellen van het strategische beleggingsbeleid zoekt het pensioenfonds daarom de 

middenweg tussen de zekerheid om de nominale pensioenen uit te keren en de mogelijkheid om de pensioenen op lange termijn 

te indexeren binnen de grenzen die hieraan gesteld worden o.a. vanuit beschikbaar risicobudget. Het periodiek doorlopen van een 

zorgvuldig ALM-proces, een goede belangenafweging en toetsing van de uitkomsten aan de wensen van de opdrachtgevers zijn 

hierbij het uitgangspunt. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wil het bestuur het lopen van onbeloonde risico’s zoveel mogelijk 

voorkomen. Het bestuur wil bovendien geen onrealistische verwachtingen bij de deelnemers en andere belanghebbenden wekken. 
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Uitvoering

Pensioenfonds ANWB streeft een betrouwbare en efficiënte uitvoering van de regeling na, waarbij de belangen van de verschillende 

deelnemers aan de regeling en die van andere belanghebbenden goed worden gewogen. Doelstellingen en belangen kunnen 

tegenstrijdigheden bevatten, zoals bijvoorbeeld volledigheid versus complexiteit, jong versus oud, dienstverlening versus kosten, etc. 

Dit betekent voor het bestuur dat bij de operationele inrichting en uitvoering van de regeling(en) continu afwegingen moeten worden 

gemaakt. Het bestuur wil voorkomen dat hierbij een verkeerde of onvolledige redenering wordt gevolgd. Ter beheersing van dit proces 

acht het bestuur een passende governance, goed verlopende processen en voldoende deskundigheid, zowel binnen het fonds als bij 

de partijen aan wie wordt uitbesteed, van het grootste belang.

De sleutelfunctiehouders hebben allen een rapport over hun werkzaamheden in 2019 opgeleverd, dat in het bestuur is vastgesteld. Uit 

deze rapporten komen geen bevindingen naar voren die invloed hebben op de uitkomsten van dit jaarverslag en deze jaarrekening.

Toekomstbestendigheid

Het bestuur van Pensioenfonds ANWB vindt de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling voor de deelnemers van het 

allergrootste belang. Het bestuur tracht daarom goed in te spelen op externe ontwikkelingen en past de regeling, de interne 

organisatie en processen zo nodig daarop aan. Tevens houdt het bestuur er rekening mee dat het op termijn voor belanghebbenden 

beter zou kunnen zijn indien de pensioenregeling (deels) buiten het fonds wordt uitgevoerd. Het bestuur wenst in alle denkbare 

scenario’s niet voor verrassingen te komen te staan die kunnen leiden tot onnodig financieel verlies, onzekerheid bij, of een 

suboptimale oplossing voor, de deelnemers en de andere belanghebbenden.

Reputatie

Een onberispelijke reputatie is een belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Onze deelnemers zijn verplicht aangesloten bij 

Pensioenfonds ANWB dat een aanzienlijke hoeveelheid geld voor hen beheert. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij het fonds en 

fondsbestuur. Bovendien kan reputatieverlies leiden tot een afbrokkeling, of zelfs verlies, van het draagvlak voor het fonds. Ten opzichte 

van alle belanghebbenden wenst het fonds een betrouwbare partij te zijn en over het handelen van het fonds wordt jegens hen op 

transparante wijze verantwoording afgelegd. Het bestuur accepteert geen gedragingen van verbonden personen die afbreuk doen 

aan de integriteit van het fonds en fondsbestuur.

Risicobeeld

Het fonds accepteert een kans op korting van de pensioenrechten, om voldoende veerkracht te houden in het fonds. In het dynamisch 

balansbeheer wordt beoordeeld of de ontwikkeling van de dekkingsgraad op termijn van vijf jaar kan dalen onder de 80%, de pijngrens, 

en wat de herstelkracht is op die termijn. Het fonds stuurt, gezien de lage dekkingsgraad, op het zekerstellen van de nominale 

aanspraken op kortere termijn. Op die manier blijft voor de ingegane pensioenen de koopkracht redelijk in stand bij de huidige lage 

inflatie, terwijl er voor de jongere generaties kans is op indexatie op de langere termijn. Het marktrisico wordt ook beoordeeld in het 

dynamisch balansbeheer. Het fonds wil door een behoorlijke spreiding van beleggingen in verschillende marktomstandigheden 

een voldoende rendement halen om de dekkingsgraad te laten stijgen tot het niveau waarop weer indexatie mogelijk zal zijn. De 

ontwikkelingen in de markt worden gevolgd op basis van triggers. In 2019 heeft het fonds besloten om de rente-afdekking te fixeren 

op 50%, ondanks het feit dat de rente daalde tot onder de triggerwaarde in het dynamisch beleid. Hieraan lag een discussie en een 

advies van de BRAC ten grondslag en de constatering dat in een langdurig laagrentende omgeving dit de beste uitgangspositie was 

om het beleggingsrisico te managen.

Het bestuur wil een aantal risico’s niet nemen, waaronder het valutarisico en het risico op kortleven en arbeidsongeschiktheid. In dit 

stadium, waarin het fonds zich voorbereidde op een overdracht aan een andere uitvoerder, wilde het fonds geen illiquide beleggingen 

opnemen in de portefeuille. Het valutarisico wordt afgedekt voor de Amerikaanse dollar, de Canadese dollar, de Japanse Yen en 
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het Britse pond. Daarmee is een kostenefficiënte afdekking van 94% van het valutarisico gerealiseerd. Het risico op kortleven en 

arbeidsongeschiktheid is herverzekerd.

Ten aanzien van de uitvoeringsrisico’s, waaronder begrepen het IT-risico, het reputatierisico en de risico’s ten aanzien van besturing 

en continuïteit wil het fonds zo min mogelijk risico lopen. De beleidsinstrumenten, monitoring en evaluatie zijn daarop gericht. Het 

bestuur waakt voor het verlies van vertrouwen van de deelnemers en het verlies van draagvlak voor het fonds.

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de financiële en niet-financiële risico’s. De risico’s en de gegevens 

uit het risicoregister van het fonds worden daartoe geïntegreerd naar een aantal relevante categorieën. De onderliggende risico’s 

zijn gescoord op vastgelegde normen ten aanzien van kans en impact. Die uitkomsten worden hier geaggregeerd en gemiddeld 

weergegeven.

Het netto risico van het actief beheer ligt iets boven de risicobereidheid. Dat wordt veroorzaakt door de sterke daling van de rente eind 

2019. De rente daalde daardoor onder het laagste triggerniveau in het dynamisch beleid. Na uitgebreide bespreking is besloten het 

afdekkingsniveau niet aan te passen. De verwachting is dat de rentes nog lang laag blijven en dat verlaging van de afdekking dan niet 

aan de orde is om ruimte te houden om aandelenrisico te lopen. De Nationale APF is wel gevraagd om in 2020 een stappenplan op te 

zetten voor het geval de rente stijgt en om in een ALM-studie opnieuw te kijken naar de effecten van deze oplossing. Dit wordt door 

het belanghebbendenorgaan bewaakt.

Risico

Financiële risico’s Definitie Bruto Bereidheid Netto

Renterisico Het fonds is gevoelig voor wijzigingen in de rente 

omdat de rentegevoeligheid van de beleggingen 

en de rentegevoeligheid van de verplichtingen 

niet gelijk zijn.

15 6 6

Marktrisico Het fonds loopt het risico dat door de 

ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door 

factoren die samenhangen met een individuele 

belegging, de uitgevende instelling of generieke 

factoren) waardewijzigingen plaatsvinden.

13 4 3

Valutarisico Het fonds belegt in buitenlandse waardepapieren, 

waardoor het fonds gevoelig is voor 

koersschommelingen van de betreffende valuta 

ten opzichte van de euro.

10 5 5

Kredietrisico Het fonds loopt het risico van financiële verliezen 

als gevolg van faillissementen, betalingsonmacht 

of kredietverslechtering van tegenpartijen.

5 3 2

Actief beheer risico De risico’s die het fonds loopt door actief beheer 

van de beleggingsportefeuille.

13 9 10

Verzekeringstechnisch risico Het risico dat het fonds loopt met haar 

deelnemers op het gebied van sterfte en 

arbeidsongeschiktheid.

12 6 6
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Risico

Financiële risico’s Definitie Bruto Bereidheid Netto

Liquiditeitsrisico Het risico voor het fonds dat er onvoldoende 

liquide middelen beschikbaar zijn om op korte 

termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen 

en/ of het verlies dat optreedt als beleggingen niet 

snel genoeg verkocht kunnen worden.

6 3 3

Risico

Niet-financiële risico’s Definitie Bruto Bereidheid Netto

Strategie/Omgevingsrisico Het risico dat belanghebbenden hun vertrouwen 

verliezen in het fonds als gevolg van negatieve 

ontwikkelingen binnen de pensioenwereld of 

binnen het fonds.

11 5 4

Operationele risico’s Het risico dat optreedt voor het fonds 

bij de uitvoering van de pensioen- en 

beleggingsactiviteiten, als gevolg van niet-

afdoende of falende interne processen, menselijk 

gedrag en systemen of als gevolg van externe 

gebeurtenissen.

8 3 2

Uitbestedingsrisico Het risico voor het fonds dat de continuïteit/

kwaliteit wordt geschaad door of in samenhang 

met de aan derden uitbestede werkzaamheden, 

dan wel voor deze derden beschikbaar gestelde 

apparatuur en het ter beschikking gesteld 

personeel.

5 4 3

IT-risico’s Het risico op het verlies van data binnen en buiten 

de processen van het fonds en op het uitvallen 

van systemen.

11 4 4

Integriteitsrisico De risico’s die voortvloeien uit het niet voldoen 

aan sanctiewetgeving, fraude of uit (het 

vermoeden van) belangenverstrengeling.

12 2 2

Juridisch risico Het juridisch risico omvat het risico voor het 

fonds dat niet of niet tijdig de consequenties 

van (veranderende) wet- en regelgeving worden 

onderkend, waardoor wet- en regelgeving op 

onderdelen wordt overtreden.

7 2 2
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Risicohouding

Met de deelnemers is in 2016 kwalitatief over de risicohouding gesproken. Daaruit kwam geen groot verschil in risicobereidheid of 

risico-aversie naar voren ten opzichte van het gevoerde beleid van het fonds. Men begreep dat het fonds risico moest nemen om een 

voldoende pensioenresultaat te halen. Eén en ander is vastgelegd in de risicohouding die met de sociale partners is besproken. 

Het fonds wil een relatief stabiele premie voor de werkgevers, maar er zijn afspraken gemaakt die zoveel mogelijk voorkomen dat het 

fonds door toename van de levensverwachting of door ontwikkeling van het bestand van de actieven, structureel te weinig premie 

ontvangt. De premie wordt daarom elk jaar herijkt op basis van bestandsontwikkeling en levensverwachting. In 2018 is de ALM-studie 

opnieuw uitgevoerd. Het fonds kan zijn risicohouding niet veranderen. De grenzen van indexatie zijn als volgt:

Grenzen als % 

van de nominale 

pensioen-

verplichtingen Definitie

Inhaalindexatiegrens (Indien hoger dan 

vereiste dekkingsgraad)

125,2% Grens waarboven inhaal van korting en toeslagverlening mogelijk is. 

Bij een dekkingsgraad boven deze grens wordt in beginsel volledige 

toeslagverlening toegekend. Grens is bepaald conform de eisen van 

de toekomstbestendige toeslagverlening.

Indexatiegrens 110,0% Door de wet bepaalde ondergrens van waar vanaf toeslagverlening 

is toegestaan.

Risicohouding beleggingen

Het fonds heeft in 2019 geen gebruik gemaakt van de, door DNB toegestane, mogelijkheid om eenmalig het risicoprofiel te vergroten. 

Gezien de stand van de dekkingsgraad was dat ook niet toegestaan. Het resulterende beleggingsbeleid kent, in overeenstemming 

met de uitgevoerde kwalitatieve risicohouding en het premiebeleid en toeslagbeleid, een gemiddeld risicoprofiel met een 

vereist eigen vermogen van 16,0%. Het fonds neemt in de beleggingen risico’s om voldoende herstelkracht te houden. Het fonds 

wil en mag deze risico’s echter niet vergroten. Dat leidt tot een beleid waarin rente- en aandelenrisico worden uitgeruild als de 

marktomstandigheden en de verwachtingen van de ontwikkelingen van het fonds op de middellange termijn daartoe aanleiding 

geven (zie Inrichting beleggingsportefeuille). Verder wil het fonds boven een pijngrens van 80% blijven. Met deze maatregelen 

stuurt het fonds binnen de financiële risico bereidheid. Op grond van het nFTK wordt continu gemonitord en aan de deelnemers 

gecommuniceerd of het gevoerde beleid resulteert in de verwachte doelstellingen. Deze wettelijke verplichting komt tot uitdrukking 

in de zogeheten risicohouding. De risicohouding van het fonds is de mate waarin het fonds, na overleg met sociale partners, het 

verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren 

en de mate waarin het fonds beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds. De risicohouding wordt verder 

onderverdeeld in een korte termijn risicohouding en een lange termijn risicohouding.

Korte termijn risicohouding

De toets in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het gewenste resultaat, vindt jaarlijks plaats aan de hand van de door het fonds, 

uitvoerders en adviseurs uitgebrachte rapportages, waaronder de (vereiste) haalbaarheidstoets. Rapportages over de samenstelling van 

de beleggingsportefeuille en over de beleggingsresultaten alsmede het verloop van de dekkingsgraad vinden bovendien per maand 

plaats. Tot slot wordt met de risicorapportage van AZL-actuariaat op kwartaalbasis getoetst of de Feitelijk Vereiste Dekkingsgraad 

binnen de onder- en bovengrens blijft rondom de Strategisch Vereiste Dekkingsgraad op basis van het dynamisch beleid. Het 

pensioenfonds toetst daarmee of het voldoet aan de korte termijn risicohouding. De onder- en bovengrens zijn gebaseerd op het 

minimale en maximale risico dat het pensioenfonds mag lopen gegeven de in de beleggingsrichtlijnen geformuleerde lange termijn 
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strategische bandbreedtes. Het vereist eigen vermogen op grond van de strategische beleggingsmix ligt op 116,0%. De onder- en 

bovengrens in onderstaande grafiek zijn gebaseerd op deze strategische beleggingsmix, rekening houdend met de gedefinieerde 

bandbreedtes. De vereiste dekkingsgraad op basis van de feitelijke verdeling dient binnen deze grenzen te blijven.

Korte termijn risicohouding

FVEV 117,0%

Ondergrens 113,5% Bovengrens 119,0%

Lange termijn risicohouding

De lange termijn risicohouding komt tot uitdrukking in de jaarlijks terugkerende haalbaarheidstoets. Het pensioenresultaat en 

ondergrenzen zijn door het bestuur vastgesteld en vastgelegd in de ABTN vanuit de drie situaties die passen bij het opstellen van 

de haalbaarheidstoets. In 2015 en 2016, bij aanpassing van de regeling, heeft het fonds aan deze wettelijke verplichting voldaan 

via de aanvangshaalbaarheidstoets. In 2019 is een haalbaarheidstoets gedaan. Daaruit blijkt dat aan het doel van een verwacht 

pensioenresultaat van 78% vanuit de feitelijke financiële positiedekkingsgraad kan worden voldaan.

In 2020 wordt de haalbaarheidstoets door De Nationale APF gemaakt.
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Compliance Officer

Rapport van de Compliance Officer

Inleiding

Ten behoeve van het jaarverslag 2019 van het Fonds en conform de Gedragscode van het Fonds doet de Compliance Officer hierbij zijn 

rapportage van zijn werkzaamheden over 2019.

Gedragscode

De gedragscode is van toepassing op verbonden personen en insiders van het Fonds. Doel van de Gedragscode is het waarborgen 

en handhaven van het vertrouwen in het Fonds door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitsrisico’s. De normen 

voor verbonden personen liggen op het terrein van belangenverstrengeling, (schijn van) voorwetenschap, koersmanipulatie etc. 

Er zijn concrete normen opgenomen ten aanzien van relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële belangen in zakelijke relaties en 

leveranciers. Voor insiders gelden bovendien nog normen ten aanzien van persoonlijke transacties en het toezicht daarop.

Verbonden personen en insiders van het Fonds

De volgende personen zijn als verbonden persoon of insider van het Fonds aangewezen:

1. de leden van het bestuur van het fonds (insiders),

2. de leden van de BRAC van het Fonds (insiders),

3. medewerkers van de afdeling Vermogensbeheer en Treasury van ANWB B.V. (insiders),

4. medewerkers vaan het bestuursbureau van het Fonds (insiders),

5. de leden van het verantwoordingsorgaan van het Fonds (verbonden personen),

6. de leden van de raad van toezicht van het Fonds (verbonden personen),

7. de secretaris van de raad van toezicht van het Fonds (verbonden persoon),

8. de leden van de Klachten- en geschillencommissie van het Fonds (verbonden personen),

9. de Compliance Officer van het Fonds (verbonden persoon).

Overeenkomsten tot naleving gedragscode en verklaringen tot naleving 2019

Conform de Gedragscode dienen alle verbonden personen en insiders een overeenkomst tot naleving van de Gedragscode aan te 

gaan met het Fonds. Tevens dienen zij jaarlijks een verklaring tot naleving van de Gedragscode te ondertekenen. In de overeenkomst 

tot naleving, verbinden de verbonden personen en insiders zich aan de Gedragscode te houden. In de verklaringen tot naleving dienen 

verbonden personen te verklaren:

1. dat zij de Gedragscode in 2019 juist hebben nageleefd, dat zij geen relatiegeschenken of uitnodigingen hebben aanvaard als 

bedoeld in de Gedragscode, dan wel deze hebben opgegeven aan de Compliance Officer en daarvoor goedkeuring hebben van 

het bestuur van het Fonds,

2. dat zij geen nevenfuncties en financiële belangen hebben in zakelijke relaties als bedoeld in de Gedragscode, dan wel deze hebben 

opgegeven aan de Compliance Officer en daarvoor goedkeuring hebben van het bestuur van het Fonds.
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Insiders dienen in de verklaring tot naleving voorts nog te verklaren dat zij geen persoonlijke transacties hebben verricht als bedoeld 

in de Gedragscode, dan wel deze te hebben opgegeven aan de Compliance Officer en daarvoor goedkeuring hebben van het bestuur 

van het Fonds.

Mutaties

In 2019 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

1. drie bestuursleden zijn herbenoemd op hetzelfde functieprofiel.

2. In het verantwoordingsorgaan is één lid herbenoemd.

Nevenfuncties

Er zijn geen nieuwe nevenfuncties opgegeven.

Relatiegeschenken en uitnodigingen

Er zijn geen relatiegeschenken en uitnodigingen opgegeven.

Overige activiteiten

In de bestuursvergadering van 20 juni 2019 is met het bestuur de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) besproken. Voorts 

stond 2019 in het teken van de overgang van het Fonds naar de Nationale APF. 

Conclusie

In het jaar 2019 zijn geen nevenfuncties, geschenken en uitnodigingen of transacties opgegeven, die in strijd zijn met de gedragscode. 

Ook overigens zijn er geen zaken in strijd met de Gedragscode gemeld of geconstateerd. Met de overgang van het Fonds naar de 

Nationale APF houdt het Fonds op te bestaan en zullen de compliance taken vanaf 2020 binnen de Nationale APF worden verricht.

Mr. K.S. van der Meulen

Compliance Officer Stichting Pensioenfonds ANWB
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Raad van Toezicht

Verslag van de raad van toezicht

Preambule

Dit document behelst het verslag dat de raad van toezicht (hierna: ‘RvT’) van de Stichting Pensioenfonds ANWB i.l. (hierna: 

‘Pensioenfonds ANWB’) op 20 maart 2020 aan het bestuur c.q. de vereffenaars (hierna: ‘bestuur’) heeft uitgebracht over het verslagjaar 

2019. Dit rapport heeft betrekking op de werkwijze van de RvT, de onderwerpen waarop de RvT zijn toezicht heeft gericht evenals de 

bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur.

Het Pensioenfonds ANWB heeft een paritair bestuursmodel met een RvT en een verantwoordingsorgaan (hierna: ‘VO’). Het bestuur 

wordt ondersteund door het bestuursbureau, bestaande uit een directeur en een pensioencoördinator. Het bestuur beschikt over een 

dagelijks bestuur, waarin de voorzitter en de secretaris zitting hebben. Voor het intern toezicht maakt het Pensioenfonds ANWB gebruik 

van een RvT die bestaat uit minimaal drie onafhankelijke natuurlijke personen.

Inleiding

In 2019 heeft het bestuur van het Pensioenfonds ANWB na een zorgvuldig traject besloten tot liquidatie van het pensioenfonds en een 

collectieve waardenoverdracht aan De Nationale APF per 1 januari 2020. Dit APF neemt via een eigen kring voor ANWB de regeling 

in uitvoering inclusief het vermogensbeheer. Het bestuur ontving voor jaareinde 2019 van DNB de verklaring van geen bezwaar ten 

aanzien van de collectieve waardenoverdracht. Tezamen met inlossing van de andere randvoorwaarden werd hiermee de overdracht 

aan De Nationale APF definitief. Het Pensioenfonds ANWB is in liquidatie met bewindvoerders die voor de afwikkeling zorgdragen. 

Totdat het toezicht door DNB is opgeheven danwel de vereffening volledig is afgewikkeld blijft de RvT in functie en ziet het toe op de 

ordentelijke afwikkeling. 

2019 was een volatiel jaar; de beleggingen groeiden aan tot ruim € 1.7 mld, terwijl de verplichtingen door de dalende rente stegen tot 

iets meer dan € 1.7 mld. Gedurende het verslagjaar daalde de actuele dekkingsgraad tot een dieptepunt van 94,4%. Ultimo 2019 was de 

actuele dekkingsgraad 101,3%.

Sinds de instelling van de RvT in 2014 heeft de RvT zijn opdracht uitgevoerd in het belang van de deelnemers van Pensioenfonds 

ANWB. Door het eerder ingezette toekomsttraject heeft de RvT de afgelopen jaren oog gehad voor uitvoering van de regeling (‘going 

concern’) en de toekomst. De RvT heeft dit laatste verslag derhalve ingestoken vanuit beide gezichtspunten. Het focusdossier voor de 

RvT gedurende het verslagjaar was het toekomsttraject. 

Met dit laatste verslag spreekt de RvT haar waardering uit voor de dialoog met het bestuur van Pensioenfonds ANWB. Na de installatie 

van de RvT in 2014 volgde een periode van kennismaking en gewenning waarbij een nieuwe balans werd gevonden tussen bestuur, 

VO en RvT. Vervolgens brak een periode aan waarin de nadruk lag op verdere verbetering van de interne bedrijfsprocessen ter 

ondersteuning van de uitvoering. Alle beleidsterreinen passeerden de revue, waarbij het vermelden waard is de wijze waarop het 

bestuur het risicomanagement ter hand nam en een gedegen proces implementeerde. Gezien de lage stand van de dekkingsgraad 

was het noodzakelijk voor het bestuur zeer zorgvuldig te navigeren in volatiele marktomstandigheden. Mede op advies van de RvT 

werd vroegtijdig veel tijd besteed aan de toekomstbestendigheid van het Pensioenfonds ANWB. Terwijl er geen acute noodzaak was 
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om stappen te nemen heeft het bestuur proactief de toekomst ter hand genomen, resulterend in het toekomsttraject dat in de loop 

van 2019 tot besluitvorming leidde de uitvoering over te dragen aan De Nationale APF. De RvT heeft dit proces begeleid vanuit haar 

eigen verantwoordelijkheid en heeft het voorgenomen besluit van het bestuur, het advies van het VO gewogen, eigenstandig besloten 

het voorgenomen besluit te steunen.

De RvT dankt het bestuur voor het gestelde vertrouwen in de RvT en heeft de vele interacties inclusief benen-op-tafel-sessies met het 

bestuur door de tijd heen gewaardeerd. Wij nemen afscheid van elkaar maar het belang van de deelnemers blijft ook in de nieuwe 

uitvoeringssituatie recht overeind. De RvT richt zich tot het bestuur van De Nationale APF zorgvuldig te handelen om het belang van de 

belanghebbenden te borgen en een open constructieve dialoog met het Belanghebbbendenorgaan (hierna: ‘BO’) van de kring ANWB 

aan te gaan.

Terugblik going concern

De RvT heeft geconstateerd dat, naast alle werkzaamheden met betrekking tot de toekomst van het Pensioenfonds ANWB, er meer dan 

voldoende oog is gehouden op de dagelijkse operationele zaken. Een compliment aangezien de werkzaamheden met betrekking tot 

het komen tot een afgewogen en gedragen besluit over de toekomst van het Pensioenfonds ANWB zeer intens waren. Daarover meer 

in het volgende hoofdstuk. Hieronder treft u het verslag van de RvT ten aanzien van de ‘going concern’ bedrijfsvoering op de volgende 

gebieden aan:

a. Financieel/Dekkingsgraad

b. Pensioenadministratie en -communicatie

c. Risicobeheer 

d. Vermogensbeheer

e. Code Pensioenfondsen

f. Opvolging aanbevelingen 2019

a. Financieel/Dekkingsgraad

Het jaar 2019 kenmerkte zich door wederom turbulente omstandigheden op de financiële markten. Halverwege 2019 was er veel 

onzekerheid waardoor markten geraakt werden. Gevolg was dat de rente nog verder daalde met impact op de dekkingsgraad. Aan 

het einde van het jaar herstelde de markten licht. Dat gaf een positief effect op de actuele dekkingsgraad die op 101,2% is geëindigd 

ultimo 2019. Hierin zit ook een positief effect van 0,9% als gevolg van de vrijval kostenvoorziening in verband met de overgang naar De 

Nationale APF. Uiteindelijk is de beleidsdekkingsgraad over 2019 wel gedaald van 100,4% ultimo 2018 naar 98,3% ultimo 2019. Op basis 

van deze inzichten ondersteunen wij het besluit van het bestuur om over 2019 geen indexatie toe te passen. 

b. Pensioenadministratie en -communicatie

Over het algemeen heeft de RvT geconstateerd dat de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot pensioenadministratie en 

-communicatie naar behoren heeft gefunctioneerd in 2019. Wel stond de dienstverlening vanuit AZL begin 2019 onder druk waardoor 

niet alle service levels gehaald zijn. Grootste oorzaak was dat AZL begin 2019 het bedieningsmodel heeft veranderd waardoor de 

dienstverlening aan de deelnemers tijdelijk onder druk kwam te staan. Het bestuur heeft in samenwerking met het bestuursbureau 

hier meerdere malen met AZL over gesproken en AZL heeft dit adequaat opgepakt. Halverwege 2019 was de kwaliteit van de 

dienstverlening weer redelijk hersteld. 

De RvT is verheugd dat het bestuur de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan vereenvoudiging door regelingen samen te 

voegen. Wij richten ons tot het bestuur van De Nationale APF en het BO om hier de komende jaren verder aandacht aan te besteden. 

De uitwerking van het pensioenakkoord levert hopelijk voldoende handvatten op om verdere vereenvoudiging en standaardisatie 

door te zetten. Iets wat in de ogen van de RvT nodig is om de regeling naar de toekomst toe betaalbaar uitvoerbaar te houden. 

Vernieuwing van processen en applicaties is wat zeker een thema zal moeten zijn tussen De Nationale APF en AZL. 



Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie Jaarverslag 2019 47

Ook op het gebied van pensioencommunicatie is er weer voldoende gebeurd in 2019. De communicatiecommissie heeft in totaal vijf 

keer vergaderd. Begin 2019 is voor het Pensioenfonds ANWB een communicatiekalender opgesteld. Hierin is concreet aangegeven 

welke communicatieacties voor dat jaar zijn gepland. De belangrijkste communicatieactiviteiten waren:

 – Jaaropgave en betaalspecificatie 

In januari hebben alle pensioengerechtigden hun jaaropgave 2019 en hun betaalspecificatie 2020 ontvangen.

 – Website 

In januari en februari is de website geactualiseerd met de kerncijfers. Op de website zijn iedere maand de dekkingsgraadberichten 

geplaatst en gemiddeld 3 extra nieuwsberichten per maand naar aanleiding van actuele onderwerpen.

 – Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 

De UPO’s over het jaar 2018 zijn op 20 september 2019 verzonden aan de actieve deelnemers. Slapers kregen hun UPO op 11 

oktober 2019 en pensioengerechtigden op 6 november 2019. 

Vanaf juni 2019 stond de communicatie vooral in het teken van de toekomst van het Pensioenfonds ANWB, in verband met de 

overstap naar De Nationale APF. Hiervoor is eind juli een communicatieplan opgeleverd om alle doelgroepen, boodschappen, 

communicatiemiddelen en 

-momenten in kaart te brengen, zowel van Pensioenfonds ANWB als van DE NATIONALE APF. De RvT heeft geconstateerd dat dit plan 

prima is uitgevoerd en niet heeft geleid tot aanvullende vragen vanuit de deelnemers. 

De RvT zou graag willen meegeven om meer vanuit een strategisch communicatiebeleidsplan te gaan werken in plaats van een 

jaarkalender. Waar willen we staan met communicatie over 5 jaar en daar op sturen. Het is aan De Nationale APF om daar invulling aan 

te gaan geven.

c. Risicobeheer

De RvT is zeer content over hoe het bestuur het risicobeheer over 2019 heeft ingevuld. Hier zijn grote stappen vooruit gemaakt. De 

sleutelfunctiehouder risicobeheer heeft hier een zeer positieve bijdrage in geleverd. Kwartaalrapportages waren helder vormgegeven 

en zijn helder over de gedane werkzaamheden. Ook heeft de sleutelhouder een zeer leesbare, inhoudelijke jaarrapportage geschreven. 

De RvT heeft er kennis van genomen dat de implementatie van het IT-beleid is afgerond. Hierbij is gebruik gemaakt van een fit-gap 

analyse op de uitbestedingspartners.

Speciaal aandacht is er geweest voor de niet-financiële risico’s. Het werkte effectief dat de pensioenuitvoeringscommissie van het 

bestuur onderdeel was van de klantenvergadering van AZL en het bestuursbureau onderdeel was van de klantenraad van NN IP.

Tevens zijn er in 2019 verschillende audits gedaan. Hieruit zijn geen grote tekortkomingen naar voren gekomen. 

De RvT onderschrijft de aanbevelingen van de sleutelhouder op het gebied van risicobeheer. Voor 2020 is de methode van 

premievaststelling (conform afspraak) door De Nationale APF doorgetrokken zoals in 2019 is toegepast. Als gevolg van de rentedaling 

blijft de premiedekkingsgraad onder druk staan. Specifieke aandacht hiervoor bij aanpassing van de methode voor 2021 is van belang. 

d. Vermogensbeheer

De RvT vindt, en dat wordt bevestigd door de externe BRAC-leden, dat de kwalitatieve ondersteuning vanuit het bestuursbureau en 

met name de afdeling Vermogensbeheer in 2019 sterk verbeterd is. De opgaande lijn die in 2018 is ingezet, is hiermee voortgezet. 

Dit is ook waarneembaar uit de rapportages die de RvT heeft gelezen die als vergaderstukken van de bestuursvergaderingen waren 

bijgevoegd. Ook op het vlak van de opvolging van actiepunten zijn enorme stappen gezet. De afdeling Vermogensbeheer heeft 

bijzonder goede en bruikbare kwalitatieve analyses opgesteld voor verschillende asset-categorieën. Ten aanzien van NN IP kan ook 

geconstateerd worden dat de stijgende lijn uit 2018 zich heeft voortgezet. De woordvoering vanuit NN IP is verder goed vormgegeven. 

In zijn algemeenheid heeft NN IP goed werk verricht in 2019. 
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Het voorstel omtrent de ideale invulling van de portefeuille in de toekomst vanuit DE NATIONALE APF, komt redelijk overeen met de 

eerdere voorstellen vanuit de BRAC. Als fiduciair manager van Pensioenfonds ANWB, heeft NN IP deze (verbeterde) asset-mix niet 

voorgesteld aan Pensioenfonds ANWB. Hierbij kan gesteld worden dat er een substantieel verschil was tussen de voorgestelde assetmix 

vanuit De Nationale APF en hetgeen eerder aan het Pensioenfonds ANWB werd geadviseerd. 

De RvT zou dan ook de volgende twee aandachtspunten willen meegeven:

 – Aandacht voor de inhoudelijke externe advisering vanuit Altis. Uit gesprekken met de externe BRAC-leden heeft de RvT 

geconstateerd dat verbetering haalbaar is. Het zou goed zijn als de advisering meer opschuift van reactief naar proactief. 

 – Ook kan NN IP haar fiduciaire rol op een meer proactieve manier inzetten. Het team mensen vanuit NN IP speelt daarin een grote 

rol. Positief is dat nu vanuit De Nationale APF - geïnitieerd door NN IP - een voorstel is gedaan om het actieve mandaat voor EM 

Equities om te zetten naar een passief mandaat. Een dergelijk advies had eigenlijk door NN IP in 2019 moeten worden voorgelegd 

aan Pensioenfonds ANWB. 

Op het gebied van het risicomanagement binnen Vermogensbeheer zijn grote stappen gemaakt. Alle stakeholders werden goed 

geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het Pensioenfonds ANWB die relevant waren voor de risico’s die door de BRAC werden 

gemonitord. Het doorleven van deze risicokaarten is serieus opgepakt. De BRAC heeft daardoor haar rol goed kunnen vervullen en 

een oordeel kunnen geven over de risico’s. Vanuit de bestuursleden die in de BRAC zaten, werd dit voortdurend onder de aandacht 

gebracht.

Hierbij heeft het bestuur, ondanks de lange weg naar de toekomst, met hobbels, ook heel goed oog gehouden voor de ‘going concern’ 

situatie van het Pensioenfonds ANWB. In geval dat de DNB geen verklaring van geen bezwaar zou hebben afgegeven was het bestuur 

toch goed voorbereid geweest op het voortzetten van ‘going concern’ in 2020.

e. Code Pensioenfondsen

De RvT heeft op basis van de, door het bestuur opgestelde checklist, de Code Pensioenfondsen bekeken en is tot de conclusie 

gekomen dat het Pensioenfonds ANWB in overeenstemming met de Code Pensioenfondsen heeft gehandeld. De Code 

Pensioenfondsen kent acht thema’s voor een goed pensioenfondsbestuur. De RvT heeft geconstateerd dat het Pensioenfonds ANWB 

op alle 8 de thema’s aan de norm voldoet.

f. Opvolging aanbevelingen 2019

In het verslag van vorig jaar heeft de RvT vanuit ‘going concern’ perspectief aanbevelingen gedaan op een viertal gebieden, te weten:

 – Financiële positie

 – Pensioenuitvoering

 – Vermogensbeheer

 – Governance

De RvT heeft er op toegezien dat de meeste aanbevelingen vanuit het vorige verslag met betrekking tot ‘going concern’ zijn opgevolgd 

of niet meer relevant zijn. Met betrekking tot de aanbeveling over het testen van het crisis management plan geven wij het BO mee 

om toe te zien dat het bestuur van DE NATIONALE APF daar verdere invulling aan geeft, gegeven de toegenomen (gezondheids- en 

economische) risico’s en onzekerheid in de wereld.
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Aanvullend heeft de RvT enkele aanbevelingen gedaan omtrent de toekomst van het Pensioenfonds ANWB. De RvT heeft vorig jaar 

benadrukt dat besluitvorming hierover ordentelijk moet verlopen en dat implicaties voor de deelnemers centraal dienen te staan. Ter 

ondersteuning hiervan heeft de RvT bijzondere aandacht gevraagd voor:

 – Ontwikkelen van scenario’s voor het beoordelen van de consequenties van voortzetting van Pensioenfonds ANWB versus overgang 

naar een Algemeen Pensioenfonds;

 – Opstellen van een goede planning voor de laatste fase van het onderzoek;

 – Zorgvuldig documenteren van bestuursbesluiten en onderliggende analyses inclusief juridische borging daarvan;

 – Tijdig en toegankelijk communiceren van besluiten en vervolgstappen.

 – Tijdens 2019 heeft de RvT geconstateerd dat het bestuur deze adviezen ter harte heeft genomen en de eindfase van het onderzoek 

zorgvuldig en met overtuiging heeft afgerond.

Toekomst 

Pensioenfonds ANWB naar De Nationale APF

Op 30 september 2019 hebben Pensioenfonds ANWB en De Nationale APF in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat 

de pensioenregeling en alle pensioenaanspraken van Pensioenfonds ANWB per 1 januari 2020 overgaan naar De Nationale APF. In 

december 2019 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de hiervoor vereiste verklaring van ‘geen bezwaar’ afgegeven. De geplande 

overdracht van de pensioenregeling en opgebouwde aanspraken naar een ‘eigen kring’ binnen De Nationale APF is inmiddels 

grotendeels gerealiseerd. Het BO van de ANWB kring heeft goedkeurings- en adviesrechten waarmee de belangen van het ANWB 

collectief kunnen worden behartigd.

Wettelijke eisen en Governance bepalingen

De Pensioenwet en statuten van Pensioenfonds ANWB stellen eisen aan besluiten aangaande overdracht van pensioenen naar andere 

uitvoerders en beëindiging van Pensioenfonds ANWB. Externe toezichthouder DNB houdt actief toezicht op totstandkoming en 

uitvoering van dergelijke besluiten. Het VO heeft adviesrecht inzake voorgenomen besluiten omtrent collectieve waardeoverdrachten 

en beëindiging van de stichting. De Pensioenwet stelt dat voorgenomen besluiten inzake de overdracht van pensioenaanspraken 

en beëindiging van een pensioenfonds moeten worden goedgekeurd door de RvT. Hierbij is de RvT verplicht om eigenstandig een 

inhoudelijk oordeel te vormen over het voorgenomen bestuursbesluit.

Besluitvorming vereist nauwe samenwerking tussen bestuur, VO en RvT

In aanloop naar de overgang van Pensioenfonds ANWB naar De Nationale APF heeft bestuur het voorgenomen besluit voorgelegd aan 

het VO voor advies. Het VO heeft positief advies - inclusief enkele randvoorwaarden - uitgebracht aan het bestuur. Vervolgens heeft de 

RvT het voorgenomen bestuursbesluit inhoudelijk beoordeeld en bekrachtigd. Dit verslag geeft inzicht in de overwegingen die ten 

grondslag hebben gelegen aan goedkeuring door de RvT. Ook wordt ingegaan op door de RvT gestelde opschortende voorwaarden 

welke inmiddels zijn ingelost.

Overgang naar De Nationale APF is diepgaand onderzocht

Pensioenfonds ANWB en betrokken werkgevers (ANWB B.V., Unigarant N.V. en aangesloten dochterbedrijven) zijn sinds 2016 in 

gesprek over de toekomstige uitvoering van de ANWB pensioenregeling. Vanaf 2018 zijn het fondsbestuur en werkgevers betrokken 

bij een uitgebreid gezamenlijk onderzoek naar de optimale uitvoeringsvorm voor de pensioenregeling. Op basis van diepgaande 

vergelijkingen en scenario-analyses heeft het fondsbestuur eind 2018 geconcludeerd dat het op termijn niet aantrekkelijk is voor 

stakeholders en deelnemers om Pensioenfonds ANWB te handhaven als uitvoerder. Het fondsbestuur en werkgevers hebben tevens 

geconcludeerd dat overgang naar een Algemeen Pensioenfonds een reële mogelijkheid was. Daarbij golden twee voorwaarden. 

Enerzijds wensten werkgevers en Pensioenfonds ANWB dat het ‘ANWB collectief’ zou worden behouden; dus géén splitsing van 

opgebouwde en op te bouwen pensioenen. Anderzijds moesten de huidige regeling en premiebeleid zoveel als mogelijk worden 

gehandhaafd.
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In de eerste helft van 2019 hebben het fondsbestuur en de werkgevers een intensief vervolgonderzoek verricht om het Algemeen 

Pensioenfonds te selecteren dat het beste aansluit op de gehanteerde selectiecriteria. Naar aanleiding hiervan heeft het fondsbestuur 

een voorgenomen, voorwaardelijk besluit genomen om de opgebouwde pensioenaanspraken en gerelateerde financiële middelen 

per 1 januari 2020 over te dragen naar een ‘eigen kring’ binnen DE NATIONALE APF.

In 2018 en 2019 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen bestuur en de RvT over de voortgang van het onderzoek. Het 

bestuur heeft diverse analyses en (tussen)rapportages gedeeld met de RvT. Daarnaast heeft het bestuur de gehanteerde aanpak en 

selectiecriteria regelmatig besproken met de RvT. De RvT heeft kunnen waarnemen dat de onderzoeken planmatig zijn uitgevoerd en 

dat de opvattingen van het bestuur adequaat zijn onderbouwd en gedocumenteerd.

Beoordeling voorgenomen besluit door RvT

Op 1 mei 2019 heeft het bestuur de RvT verzocht het op 19 maart 2019 voorgenomen voorwaardelijke besluit tot overdracht van de 

opgebouwde pensioenen naar een APF en beëindiging van Pensioenfonds ANWB te bekrachtigen. De RvT heeft de onderbouwing van 

het besluit beoordeeld en kenbaar gemaakt aan het bestuur dat bepaalde aspecten van het besluit nadere onderbouwing vereisten. 

Op 26 juli 2019 heeft het bestuur de gevraagde aanvullende informatie verstrekt aan de RvT. Vervolgens heeft de RvT de ontvangen 

documentatie beoordeeld en enige open punten besproken met het bestuur c.q. de directeur. Op 30 juli 2019 heeft de RvT het 

voorgenomen voorwaardelijk bestuursbesluit bekrachtigd onder voorbehoud van enkele opschortende voorwaarden.

Bij de beoordeling van de door het bestuur beoogde marsroute heeft de RvT zo integraal mogelijk gekeken naar de verwachte effecten 

voor belanghebbenden met bijzondere aandacht voor de deelnemers. Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan de evenwichtigheid van 

het besluit. Om tot haar oordeel te komen heeft de RvT kennis genomen van de door het bestuur gemaakte analyses en afwegingen. 

Vervolgens heeft de RvT op eigen kracht een analyse opgesteld van de door het bestuur beoogde overgang naar De Nationale APF. Op 

basis van deze autonome analyse steunt de RvT de beoogde overgang naar De Nationale APF. De primaire overwegingen welke ten 

grondslag liggen aan de goedkeuring door de RvT van het voorgenomen bestuursbesluit zijn:

 – Toekomstbestendigheid: Door groeiende complexiteit van het pensioenlandschap, governance knelpunten en hoge 

kostenniveaus is Pensioenfonds ANWB geen toekomstbestendig platform. De RvT meent dat de door het fondsbestuur 

geselecteerde nieuwe uitvoerder (De Nationale APF) significant meer toekomstvastheid biedt dan Pensioenfonds ANWB. Dit is 

mede ingegeven door de garanties welke zijn afgegeven door AZL en NN IP welke beide onderdeel zijn van NN-Group.

 – Behoud ANWB collectief: De overgang van Pensioenfonds ANWB De Nationale APF geldt voor alle deelnemers en betreft zowel het 

verleden als de toekomst. Opgebouwde pensioenen alsmede toekomstige pensioenopbouw gaan van Pensioenfonds ANWB naar 

De Nationale APF.

 – Minimaal gelijkwaardige regeling: Door de overgang wordt de pensioenregeling minimaal gelijkwaardig gehouden voor de 

deelnemers. Er zijn geen (groepen) deelnemers die er significant op achteruit gaan. Binnen de ANWB kring van DE NATIONALE APF 

wordt het huidige premiebeleid voortgezet tot en met 31 december 2020, als het geval zou zijn geweest bij eigen voortzetting.

 – Extra bijdrage werkgevers: De overgang van Pensioenfonds ANWB vereist aanvulling van het weerstandsvermogen van De 

Nationale APF met circa € 3 mln. De werkgevers zijn bereid tot een aanvullende financiering van de overgang ter hoogte van dat 

bedrag. Hierdoor komt extra pensioenvermogen beschikbaar voor de ANWB kring binnen De Nationale APF.

 – Lager kostenniveau: De Nationale APF biedt aanzienlijke schaalvoordelen voor het ANWB collectief. Door overgang naar een eigen 

kring binnen De Nationale APF zullen zowel de kosten voor uitvoering van de pensioenregeling als voor vermogensbeheer dalen. 

Deze lagere kosten komen ten gunste van het pensioenresultaat van de deelnemers van het ANWB collectief.

Tot slot, de RvT verwacht dat de overgang naar een eigen kring binnen De Nationale APF de mogelijkheid biedt voor verdere 

optimalisatie van het vermogensbeheer. Daarmee wordt gedoeld op een beleggingsportefeuille met betere rendement/

risicoverhouding dan Pensioenfonds ANWB op eigen kracht zou kunnen ontwikkelen. De voordelen hiervan komen direct ten gunste 

van de pensioenen van de deelnemers. 
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Goedkeuring besluit door RvT - opschortende voorwaarden

De RvT heeft het voorwaardelijke, voorgenomen bestuursbesluit bekrachtigd onder voorbehoud van enkele door de RvT 

geformuleerde opschortende voorwaarden. Het bestuur heeft deze voorwaarden onderdeel gemaakt van haar definitieve 

besluitvorming. In de tweede helft van 2019 heeft het bestuur aan de RvT bevestigd dat de door de RvT gestelde voorwaarden zijn 

ingelost.

Uitvoering van besluit tot overdracht en beëindiging Pensioenfonds ANWB

De RvT heeft enige maanden nodig gehad om de door het bestuur gevraagde goedkeuring te kunnen verstrekken. Tijdens de periode 

was de afstand tussen bestuur en RvT geringer dan in ‘going concern’ situaties. Dat had te maken met de noodzaak voor de RvT om tot 

een eigenstandig oordeel te komen over de zienswijze van het bestuur.

Na de bekrachtiging van het bestuursbesluit door de RvT en afronding van het daarover gevoerde overleg is de gebruikelijke 

rolverdeling tussen bestuur c.q. vereffenaars en de RvT weer opgepakt. Vanaf dat moment is de rol van de RvT beperkt tot het toezicht 

houden op de adequate uitvoering van beleid en genomen besluiten.

Aanbevelingen Belanghebbendenorgaan

Door de overgang per 1 januari 2020 naar DE NATIONALE APF zijn de aanbevelingen van de RvT vooral bedoeld voor de werkgevers en 

het nieuw geconstitueerde BO voor de kring ANWB. De RvT is zich hierbij bewust van het feit dat er geen formele relatie is tussen RvT en 

het BO. De RvT verzoekt het bestuur van Pensioenfonds ANWB derhalve om deze aanbevelingen te betrekken in de kennisoverdracht 

van het bestuur naar het BO:

 – Borging van pensioenkennis; Door de overdracht naar De Nationale APF komt er na lange tijd een einde aan het kenniscentrum 

pensioenen dat binnen het Pensioenfonds ANWB bestond. Deze kennis werd niet alleen binnen het pensioenfonds aangewend 

maar stond de werkgevers ook tot dienst. Er gebeurt veel in de sector, niet in het minst gezien de mogelijke consequenties van 

de invoering van het pensioenakkoord. De RvT adviseert de werkgevers om deze feiten te onderkennen en maatregelen te treffen 

om courante pensioenkennis op peil te houden, inclusief het creëren van een kweekvijver voor het BO. Daarnaast doet de RvT de 

suggestie om de lijnen tussen het BO en de werkgevers erg kort te houden. Dit zeker zolang als de eigenheid van de kring leidend 

is. 

 – Eigenheid van de kring: het BO heeft de taak om toe te zien op de uitvoering van het beleid van De Nationale APF tegen de 

achtergrond van de overwegingen die aanleiding hebben gegeven om voor een eigen kring te kiezen. De RvT adviseert het BO een 

kader te scheppen waarin deze zijn vastgelegd en hierop de uitvoering door DE NATIONALE APF te monitoren. 

 – Vereenvoudiging van de regeling; het Pensioenfonds ANWB heeft, mede op advies van de RvT, de regelingen verregaand 

vereenvoudigd. Naar voren toe is het in het belang van de belanghebbenden verdere standaardisatie niet uit te weg te gaan. 

 – Betaalbaar pensioen; Als gevolg van met name de lage rente staat deze onder druk. Met het aflopen van de huidige afspraken eind 

2020 verdient het aanbeveling dat BO, DE NATIONALE APF en sociale partners in harmonie optrekken om nieuwe afspraken te 

maken die evenwichtig voor alle belanghebbenden uitpakken.

 – Risicomanagement; De Nationale APF heeft de verantwoordelijkheid om de ‘three lines of defense’ inclusief het goed functioneren 

van de sleutelfunctiehouder risicomanagement adequaat te borgen. In de afgelopen periode heeft het bestuur flinke stappen 

gezet op dit gebied. Uit de stukken blijkt dat het risicobeheer van DE NATIONALE APF nog niet geheel aansluit op de oude 

werkwijze. De RvT vraagt om hier voldoende aandacht aan te schenken in het overleg met het BO.

 – Communicatiebeleid; de RvT adviseert het BO om in gesprek met DE NATIONALE APF te komen tot een meerjarig 

communicatiebeleidsplan.

 – Vermogensbeheer; de RvT adviseert het BO om het bestuur van DE NATIONALE APF te verzoeken Altis en NN IP aan te sporen om 

proactief voorstellen tot een verbetering van rendement/risico verhouding te doen.
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Werkwijze en goedkeuringen

De RvT heeft in 2019 zes keer regulier intern vergaderd. De RvT heeft voorts vier keer gezamenlijk met het bestuur vergaderd. Daarnaast 

zijn in 2019 gesprekken gevoerd met de individuele bestuursleden, afdeling Vermogensbeheer, de externe leden van de BRAC en de 

fondsmanager bij AZL. Voorts is er één vergadering geweest met het Verantwoordingsorgaan. De geplande vergadering met het VO op 

10 december 2019 kon in het kader van de overgang naar DE NATIONALE APF komen te vervallen.

De RvT heeft in het verslagjaar 2019 haar goedkeuring gegeven aan de goedkeuringsverzoeken ten aanzien van het Jaarverslag en 

jaarrekening over 2018, de profielschets voorzitter bestuur Pensioenfonds ANWB, aanpassing van het reglement van de RvT. Daarnaast 

heeft de RvT goedkeuring verleend aan het liquidatiebesluit van de Stichting Pensioenfonds ANWB en de collectieve waardeoverdracht 

aan DE NATIONALE APF.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Pensioenfonds ANWB,

De heer drs. J. Bouma

voorzitter

Reactie van het bestuur
Het bestuur dankt de Raad van Toezicht voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar en voor de diepgaande discussie die is 

gevoerd over het besluit tot liquidatie van het fonds. Het bestuur heeft de discussies met de RvT als een verrijking van de ideeën- en 

besluitvorming ervaren, niet alleen dit laatste jaar, maar vanaf het instellen van de RvT in 2014.

Op de aanbevelingen van de RvT heeft het bestuur de onderstaande reactie.

Going concern

1. Verdere vereenvoudiging van de regelingen en vernieuwing van processen en applicaties. Het bestuur onderschrijft dit pad naar 

de toekomst waarin het maximaliseren van de uitvoerbaarheid en het minimaliseren van de kosten voorop moet staan, niet alleen 

binnen de eigen kring maar bij de nieuwe uitvoerder als geheel.

2. Een strategisch communicatieplan voor de langere termijn. Een dergelijk plan kan passen bij het voorgaande punt. Goed 

geïnformeerde deelnemers en de werkgevers zullen immers adequater hun vragen kunnen stellen en hun acties uitvoeren, 

waardoor er minder herhaal vragen en herstelwerkzaamheden zijn.

3. Het risicobeheer. Daarin heeft het fonds goede stappen gezet, die een inspiratie moeten zijn voor het risicobeheer bij de nieuwe 

uitvoerder. 

4. Vermogensbeheer. Ook de countervailing power die binnen het fonds is opgebouwd kan dienen ter inspiratie voor de nieuwe 

uitvoerder.

Toekomst

1. Borging van pensioenkennis. Het bestuur heeft hierover eerder met de werkgevers gesproken, met het doel de rolverdeling tussen 

sociale partners en het fonds helder te houden. Uiteindelijk voert het fonds de regeling van de sociale partners uit. Betrokkenheid 

van de werkgevers moet leiden tot voldoende inhoudelijke kennis om de pensioenregeling, een belangrijke en kostbare 

arbeidsvoorwaarde, de aandacht te geven die het verdiend. Dat moet tevens leiden tot voldoende interesse en basiskennis voor 
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deelname aan het BO. Ook kunnen de leden van het BO zorgdragen voor een structureel overleg met de werkgevers, waarin dan 

bijvoorbeeld pensioenkwesties, de lopende gang van zaken en tijdige opleiding van opvolgers van BO leden aan de orde kunnen 

komen

2. Eigenheid van de kring. Ten aanzien van risicohouding, premiestelling, risicomanagement, uitvoering en kosten heeft het bestuur 

aandachtspunten al opgesteld die door het BO kunnen worden meegenomen in de uitoefening van hun taak. We zullen het 

bestuur van De Nationale APF en het BO van Kring ANWB er nogmaals wijzen op de uitgangspunten en doelen voor de overdracht, 

zodat die als leidraad blijven dienen voor de beoordeling van het beleid van De Nationale APF voor de Kring ANWB.

3. Vereenvoudiging van de regeling. Het bestuur onderschrijft dat standaardisatie en de daaruit volgende mogelijkheden tot 

automatisering van processen en kostenbesparing een belangrijk doel zijn van de overgang. In het grotere geheel van De Nationale 

APF moet dat streven onverminderd worden voortgezet om maximaal te profiteren van de nieuwe situatie. 

4. Betaalbaar pensioen en in harmonie optrekken bij het maken van nieuwe afspraken. Het bestuur is het hier volmondig mee eens.

5. Risicomanagement. Zie hierboven. De Nationale APF heeft een one tier board. Een goede verdeling van de ‘lines of defence’ 

verdient daar extra aandacht. Het bestuur heeft dit punt besproken met het bestuur van De Nationale APF.

6. Communicatiebeleid. Een meerjarig communicatiebeleidsplan is complementair aan punt 3 uit de aanbevelingen.

7. Vermogensbeheer. Het bestuur heeft het bestuur van De Nationale APF aanbevolen om een SAA-studie te doen om te beoordelen 

hoe de risico-rendementsverhouding kan worden verbeterd. Zeker nu de terughoudendheid op het gebied van minder liquide 

beleggingen in verband met de aanstaande overdracht niet langer noodzakelijk is.

Vanzelfsprekend zal het bestuur deze punten onder de aandacht brengen van bestuur van De Nationale APF en het BO van Kring 

ANWB van De Nationale APF en van de werkgevers.
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Verslag verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het ANWB Pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze 

waarop het is uitgevoerd. De wettelijke taak van het VO is vastgelegd in de Pensioenwet waaronder oordeel- en adviesrecht. Het VO 

geeft een oordeel over het handelen en evenwichtige belangenafweging van het bestuur over het afgelopen boekjaar (2019). Het 

VO heeft dit gedaan op een vijftal verantwoordelijkheidsgebieden: visie en strategie, risicomanagement, uitvoering, communicatie 

en strategisch beleggings- en vermogensbeheer. Aan de hand van gesprekken met bestuursleden en beschikbare documenten zoals 

beleidsstukken, verslagen van bestuursvergaderingen, het jaarverslag, de bevindingen van de RvT en andere informatie heeft het VO 

haar oordeel gevormd.

Transitiejaar

2019 stond voor het Pensioenfonds ANWB en het VO in het teken van de afronding van de eerder uitgezette strategie om het 

pensioenfonds over te doen gaan in een groter geheel. Inmiddels is per 1 januari 2020 het fonds overgegaan in De Nationale APF. 2019 

is daarmee het laatste jaar waarover het VO een oordeel velt over het door het bestuur van het Pensioenfonds ANWB opgestelde en 

uitgevoerde beleid. 

Naast het geven van ons oordeel over de gebruikelijke verantwoordelijkheidsgebieden, beginnen we dit jaar ons verslag met het 

belichten van de betrokkenheid van het VO bij het besluitvormingsproces en de uitvoering van het transitietraject. Dat transitietraject 

had als doel om de overstap naar een APF gestalte te geven.

Rol en betrokkenheid VO bij transitie

Het Verantwoordingsorgaan is in 2019 gedurende het transitietraject frequent betrokken geweest en op de hoogte gehouden van 

de voortgang van de uitvoering van het plan om een APF te selecteren, het bijbehorende contractvormingsproces, het besluit tot 

liquidatie en collectieve waardeoverdracht (CWO) aan de Nationale APF en aansluitend het implementatietraject. Het VO is op de 

volgende wijze betrokken en geïnformeerd gehouden:

 – Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met bestuur en RvT in de voorbereiding naar het besluit.

 – Bestuursleden zijn aangesloten bij het VO overleg om voortgang toe te lichten en tussentijds heeft de voorzitter van het bestuur de 

voorzitter van het VO geïnformeerd.

 – Op 21 maart 2019 heeft het VO een adviesaanvraag van het bestuur ontvangen ten aanzien van het principebesluit om het 

pensioenfonds ANWB te liquideren en de voorbereiding te starten voor een collectieve waardeoverdracht (CWO) naar een eigen 

kring bij een nog te selecteren APF.

 – Op 5 april 2019 heeft het VO het bestuur aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de ontvangen informatie.

 – Op 25 april heeft VO haar definitieve positief advies met enkele randvoorwaarden verstrekt aan het bestuur. Deze randvoorwaarden 

zijn meegenomen door het bestuur.

 – Na de goedkeuring van de RvT eind juli 2019 is het VO door middel van periodieke rapportages geïnformeerd over de voortgang 

van de aanvraag bij DNB en de (voorbereiding op de) implementatie richting de Nationale APF.

 – Op 15 november heeft het VO na een verzoek van de DNB bevestigd dat het VO ook een positief advies heeft gegeven op de CWO 

naar De Nationale APF.
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Regie op en uitvoering van transitie door bestuur

Vanuit onze eigen ervaring en ook onze observatie over het stakeholder management dat het bestuur richting werkgever en RvT 

heeft uitgevoerd, constateren wij dat het bestuur de regie en uitvoering van het transitietraject in handen heeft gehad. Waar op 

sommige momenten het kritieke pad om de transitie tijdig te doen slagen bijna werd overschreden, is het bestuur in staat geweest 

om met de diverse stakeholders tot besluitvorming te komen. Daarbij heeft het bestuur ook aandacht gehad voor het uitvoeren van 

risicomanagement ten aanzien van het transitietraject (zie ook bij onderdeel risicomanagement).

Het VO concludeert dat het bestuur in 2019 zorgvuldig heeft opgetreden bij de uitvoering van het strategische transitietraject en 

betrokken stakeholders en belanghebbenden goed heeft meegenomen.

Beleid en uitvoering overige verantwoordelijkheidsgebieden

Uitvoering en uitbesteding

In 2019 stond het aandachtsgebied “uitvoering en uitbesteding” hoofdzakelijk in het teken van een drietal activiteiten:

1. Reorganisatie/bezuiniging bij AZL,

2. Samenvoeging van diverse pensioenregelingen,

3. Transitie naar een APF.

Ondanks de uitvoering van deze drie majeure operaties, heeft de samenwerking met AZL voldoende goed gefunctioneerd. Naar 

aanleiding van enkele eerder gesignaleerde omissies, heeft het bestuur AZL daarop aangesproken en op verzoek gaat AZL, naast het 

‘het 4 ogen principe’ ook nog een tweede persoon aanstellen die de pensioenaanspraken van het individu separaat gaat opstellen.

De totale kosten van de uitbesteding in 2019 hebben, ondanks de eerder genoemde operaties en aanvullende eisen van DNB, geleid 

tot een besparing, die vooral komende jaren in de nieuwe setting onder De Nationale APF zichtbaar zal moeten worden. Het risico 

dat inkomende premie onvoldoende is om op de langere termijn de zuiver kostendekkende premie binnen te halen is besproken en 

bediscussieerd met de werkgevers bij de overdracht. Het bestuur heeft deze problematiek geformaliseerd door hierover een brief naar 

de werkgevers te sturen. Dat heeft geresulteerd in een extra bijdrage voor de overdracht. Tevens is deze problematiek besproken en 

door het bestuur onder de aandacht gebracht bij het bestuur van De Nationale APF.

Risicomanagement

Uit de toelichting op de door de sleutelfunctiehouder (SHR) verstrekte rapportages blijkt dat er regelmatig interactie heeft 

plaatsgevonden tussen de risicocommissie, de 1e lijn en het bestuur. Voor de SHR waren de belangrijkste risico’s in 2019 het balansrisico 

en de lage premiebijdrage van de werkgever. De samenwerking met het bestuur en de directeur van het ANWB pensioenfonds is open 

en constructief geweest. Waar nodig is de werkgever geattendeerd op aanwezige risico’s. Ook voor de overgang van het Pensioenfonds 

ANWB naar De Nationale APF werden de benodigde voorbereidingen getroffen, zodat ook het risicomanagementproces zo compleet 

en volledig overgedragen is. We kunnen concluderen dat alle risicogebieden duidelijk in kaart zijn gebracht, wat resulteert in een 

goede en volledige rapportage. De SHR heeft er op toe gezien dat in commissies en in het bestuur risico’s worden geagendeerd, 

vastgelegd, toegelicht en geborgd. De indruk is dat in 2019 bestuurders en directie die verantwoordelijk zijn voor de risico’s correct 

zijn geïnformeerd, hebben geacteerd en waar nodig op verzoek actie hebben genomen op de processen. De aanpassingen zijn 

doorgevoerd in de rapportages. Daarmee heeft de SHR haar verantwoordelijkheid voor risicomanagement op een juiste en adequate 

wijze ingevuld. 
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Communicatie 2019

Het VO stelt vast dat het bestuur in 2019 de Wet pensioencommunicatie over het geheel genomen goed gevolgd heeft. Er heeft 

communicatie plaatsgevonden met alle belanghebbenden en er is geen klacht ontvangen. In 2019 was de communicatie tweeledig, 

de reguliere communicatie en daarnaast de communicatie over het overgaan naar een APF. De Blik was net als in 2018 van goede 

kwaliteit en het bestuur heeft in 2019 besloten om de Blik ook naar de ‘’slapers’’ te sturen om ook deze groep mee te nemen in de 

overgang van het pensioenfonds naar een APF. De brief die aan het eind van het jaar is verstuurd over de Hiaat verzekering riep wat 

vragen op bij medewerkers omdat deze weinig concreet was. Dit is goed opgepakt want kort daarna is er een aanvullende brief 

verstuurd. 

Strategisch beleggings- en vermogensbeheer

In 2019 is de rente halverwege het jaar gedaald tot onder 1%, een trigger in het dynamisch beleid. Overweging was om de rente-

afdekking verder te verlagen om te kunnen profiteren bij een rentestijging. Echter, de verwachting was ook dat de lage rente nog wel 

een tijd zou aanhouden. Tevens was het verlagen van de rente-afdekking alleen mogelijk door het aandelenrisico te verkleinen om 

het totale risico in de portefeuille op een gelijk niveau te behouden. Het bestuur heeft op advies van de BRAC deze uitruil niet laten 

plaatsvinden. Het VO is positief over de werking van het dynamisch beleid dat in dit jaar zijn werking heeft laten zien. Daarbij blijft het 

belangrijk om de scenario’s binnen dit beleid periodiek opnieuw te beoordelen.

In het oordeel van 2018 zijn de resultaten van de IBI benchmark aan bod gekomen. VO had de hoop dat deze benchmark de opstap 

zou kunnen zijn voor het opstellen van KPI’s. Echter, de resultaten van deze IBI benchmark waren niet betrouwbaar. Ook de tweede 

rapportage, die in 2019 is besproken, bleek nog steeds niet voldoende betrouwbaar ondanks dat het fonds er goed uitkwam. Een 

mogelijk alternatief is niet meer aan bod gekomen. Het VO kan zich voorstellen dat dit in 2019 geen nadere prioriteit heeft gekregen, 

gegeven de transitie. Maar zij wil voor de toekomst het Belanghebbendenorgaan wel meegeven om hier over na te blijven denken om 

invulling te geven aan KPI’s.

Conclusie en blik op de toekomst

Het VO concludeert dat het bestuur in 2019 goed heeft gefunctioneerd. Ze is in staat geweest het transitietraject op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en uit te voeren en daarbij een goed opererend en ingericht pensioenfonds over te dragen aan de Nationale APF. 

Het VO hoopt van harte dat het bestuur van de Nationale APF in staat is het pensioenfonds in de eigen kring op eenzelfde robuuste 

wijze voortgang te laten vinden, zeker in het teken van de onzekere periode die zich inmiddels in 2020 heeft aangediend. En daarbij 

ook de voordelen van het onderdeel zijn van een groter geheel vorm te geven. Het VO ziet daar ook een belangrijke taak van het nieuw 

gestarte Belanghebbendenorgaan voor de ANWB kring, dat er op kan toezien dat de uitgangspunten gehandhaafd blijven, die voor het 

Pensioenfonds ANWB van belang zijn geweest om alle belanghebbenden met een evenwichtig beleid zo goed mogelijk recht te doen.

De rol van het VO eindigt met de liquidatie van het Pensioenfonds ANWB. Het VO heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een 

evenwichtige belangenbehartiging binnen het pensioenfonds. Gedurende deze tijd hebben zorgen rond de dekkingsgraad altijd een 

rol gespeeld en deze zullen in de toekomst nog de aandacht nodig hebben. 

Het VO spreekt tot slot haar waardering uit voor de wijze waarop in de afgelopen jaren de samenwerking met bestuur en RvT heeft 

plaatsgevonden.

E.A. Benschop D. Vijselaar 

Voorzitter Verantwoordingsorgaan Secretaris Verantwoordingsorgaan
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Reactie van het bestuur
Het bestuur dankt het VO voor het oordeel over het gevoerde beleid over 2019. Het bestuur wil het VO ook danken voor de open 

discussies die in de afgelopen jaren zijn gevoerd. Die discussies hebben zeker een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het beleid 

en de kwaliteit van de operatie waarover het VO hierboven spreekt. Het bestuur zal de opmerkingen van het VO onder de aandacht 

brengen van het belanghebbendenorgaan van Kring ANWB van de Nationale APF.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 januari 2020 zijn alle verplichtingen en bezittingen van het fonds overgedragen aan:

Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds

De Entree 232

1101 EE Amsterdam

Statutair gevestigd in Den Haag

KvK nr.: 65077318 De Nationale APF

Dit is een Nederlands algemeen pensioenfonds dat valt onder de Nederlandse wet en het Nederlandse toezicht.

Om deze overdracht goed te laten verlopen zijn na balansdatum de volgende acties uitgevoerd:

1. Voortzetting van de projectorganisatie die tot 1 januari verantwoordelijk was voor deze formele overdracht. Zij zijn nu eerst 

verantwoordelijk voor de daadwerkelijke overdracht, voor zover die niet op 1 januari is afgerond. De deelnemers namens het fonds 

leggen verantwoording af aan het bestuur, nu het college van vereffenaars. Dit college beslist in onvoorziene gevallen en op vooraf 

vastgesteld go en no go momenten.

2. De economische overdracht van de beleggingen was per 1 januari 2020. De juridische overdracht is afgerond op 31 januari 2020. 

Hiermee is voorkomen dat er gedwongen gehandeld moest worden op dagen dat de handel in effecten en derivaten vrijwel stil 

lag. Deze splitsing is ook een maatregel om iets meer ruimte te hebben in de planning als dat noodzakelijk was om de overdracht 

van contracten af te ronden.

3. Overdracht van de verplichtingen op 1 januari 2020. Om vast te stellen wat die verplichtingen precies zijn, is er ruimte gecreëerd 

om in de administratie mutaties over 2019 tot eind januari 2020 bij te werken. Daarna is een aantal acceptatietests gedaan, waarop 

het college van vereffenaars op 25 juni 2020 de overdracht zal afronden.

4. Het college van het fonds heeft met het bestuur van De Nationale APF overlegd over acties en aandachtspunten die naar de 

mening van het fonds op de agenda van de nieuwe uitvoerder horen te blijven.

Vanuit de bezittingen van het fonds is een reservering van € 2,9 miljoen gemaakt om de kosten van het fonds in liquidatie te dekken, 

conform een bestuursbesluit van 10 december 2019. Bij het vaststellen van de hoogte van de reservering is rekening gehouden met de 

reguliere kosten over 2019, de raming van kosten van de uitvoerder en de wens van DNB om een negatief liquidatiesaldo zo mogelijk te 

voorkomen. Na liquidatie van het fonds zal het saldo ten bate of ten laste van de kring ANWB bij De Nationale APF komen, conform de 

statuten van het fonds.

Per 1 januari zijn de kerntaken van het fonds overgedragen aan de Nationale APF. Op het moment van indienen van het jaarverslag 

over 2019 wordt bezien of het fonds met een kleiner college en met een andere inrichting kostenefficiënter kan werken. De 

overdrachtswaarde van de pensioenverplichtingen naar de Nationale APF is gelijk aan de stand per 31 december 2019 zoals 

weergegeven in dit jaarverslag. In dit verslag is rekening gehouden met de binnen de Nationale APF gehanteerde kostenvoorzieningen 

en de liquidatievoorziening die is getroffen voor de afhandeling van de werkzaamheden van Pensioenfonds ANWB. De totale 

verplichtingen zijn: € 1,7 miljard.
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Ook heeft de ANWB besloten, op basis van een nieuwe cao afspraak met de medewerkers van de winkelorganisatie, de toekomstige 

opbouw van pensioenen voor medewerkers van de winkelorganisatie (Retail) onder te brengen bij Pensioenfonds Detailhandel. Het 

gaat hier om ongeveer 300 medewerkers.

Na balansdatum heeft de coronacrisis een grote invloed gehad op dekkingsgraden van de pensioenfondsen, ook voor de 

dekkingsgraad binnen Kring ANWB van De Nationale APF. Het college had de kring een betere start gewenst. Het college moet ook 

constateren dat Pf ANWB op dezelfde manier zou zijn geraakt door deze gebeurtenis.

Het fonds heeft een laatste volledig jaarverslag als pensioenfonds opgesteld. Over 2020 is een jaarverslag te verwachten waarin het 

fonds aangeeft geen pensioenrechten meer te hebben beheerd in dat jaar. De definitieve liquidatie van het fonds zal plaatsvinden op 

een moment dat geen inkomsten of lasten meer te verwachten zijn. Op dat moment zal ook een liquidatieverslag worden gemaakt. 

Het fonds streeft ernaar om dit proces op 31 december 2020 af te ronden.

Het verslag van het bestuur is vastgesteld te Den Haag, 3 juni 2020

Het bestuur,

Jaap Groen Jan Rijnveld 

Voorzitter Secretaris
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Jaarrekening
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Balans per 31 december
(na resultaatverdeling; in duizenden euro)

Activa   2019  2018

Beleggingen voor risico pensioenfonds [1]    

Zakelijke waarden 656.410  486.641 

Vastrentende waarden 1.115.034  943.781 

Derivaten 14.052  13.381 

  1.785.496  1.443.803

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen [2]  6.183  6.414

Vorderingen en overlopende activa [3]  15.683  8.868

Liquide middelen [4]  22.268  1.760

Totaal activa  1.829.630  1.460.845

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal  

 onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Passiva  2019  2018

Reserves    

Vrije reserve [5] 22.800  -44.161 

Toeslagensreserve [6] 0  152 

  22.800  -44.009

Technische voorzieningen    

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds [7] 1.729.802  1.494.308 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen [8] 6.183  6.414 

  1.735.985  1.500.722

Overige voorziening [9]  2.925  0

Langlopende schulden [10]  1.481  1.488

Kortlopende schulden en overlopende passiva [11]  66.439  2.644

Totaal passiva  1.829.630  1.460.845

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal  

 onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

  2019  2018

Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds [12]    

Directe beleggingsopbrengsten 7.148  6.409 

Indirecte beleggingsopbrengsten 290.026  -39.033 

Kosten van vermogensbeheer -1.198  -1.291 

  295.976  -33.915

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers [13]  48.831  43.518

Saldo van overdrachten van rechten [14]  -478  -3.011

Pensioenuitkeringen [15]  -36.021  -34.288

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico  

pensioenfonds [16]    

Pensioenopbouw -34.654  -32.075 

Indexering en overige toeslagen -171  0 

Rentetoevoeging 3.527  3.817 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen 36.048  34.237 

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 64  61 

Wijziging rentetermijnstructuur -251.754  -64.292 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 556  3.415 

Reguliere mutaties en kanssystemen -433  -858 

Wijziging actuariële grondslagen 15.158  30.060 

Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen -3.835  -2.170 

  -235.494  -27.805

Mutatie overige voorziening [17]   -2.925   0

Risico herverzekering [18]  -863  -581

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten [19]  -2.217  -2.400

Saldo van baten en lasten  66.809  -58.482

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een 

 integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.



Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie Jaarverslag 2019 65

  2019  2018

Bestemming van het saldo    

Algemene reserve 66.961  -58.478 

Toeslagenreserve -152  -4 

  66.809  -58.482
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Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)

  2019  2018

Pensioenactiviteiten    

Ontvangsten    

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 45.899  43.212 

Overgenomen pensioenverplichtingen 465  1.486 

Uitkeringen uit herverzekering 3.092  3.666 

Overige 0  22 

  49.456  48.386

Uitgaven    

Uitgekeerde pensioenen -36.038  -34.190 

Overgedragen pensioenverplichtingen -943  -4.497 

Premies herverzekering -7.047  -6.838 

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten -2.311  -2.316 

Overige -5  -12 

  -46.344  -47.853

Beleggingsactiviteiten    

Ontvangsten    

Directe beleggingsopbrengsten 7.984  6.124 

Verkopen en aflossingen beleggingen 745.773  194.492 

  753.757  200.616

Uitgaven    

Aankopen beleggingen -733.069  -204.641 

Kosten van vermogensbeheer -1.198  -1.291 

Overige -2.094  0 

  -736.361  -205.932

Mutatie liquide middelen  20.508  -4.783

Saldo liquide middelen 1 januari  1.760  6.543

Saldo liquide middelen 31 december  22.268  1.760
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het doel van Stichting Pensioenfonds ANWB, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (hierna “het fonds”) is het nu en in de toekomst 

verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het 

fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van de 

aangesloten ondernemingen.

Stichting Pensioenfonds ANWB is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890.

Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaglegging

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en 

met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Liquidatie

Het bestuur heeft een voorwaardelijk besluit genomen tot overdracht en liquidatie van het fonds op 19 maart 2019. Het 

verantwoordingsorgaan heeft daarop op 25 april 2019 positief geadviseerd. Het besluit is op 31 juli 2019 door de RvT goedgekeurd. 

Het bestuur heeft op 22 augustus 2019 definitief besloten in liquidatie te gaan en over te gaan tot een collectieve waardeoverdracht 

aan een eigen kring binnen De Nationale APF. Daarmee is een collectieve waardeoverdracht conform artikel 84 van de Pensioenwet in 

gang gezet en die is gemeld bij DNB. DNB heeft op 9 december laten weten geen ‘verbod tot waardeoverdracht op te willen leggen’. De 

overdracht is per 1 januari 2020 geëffectueerd. 

Per 1 januari 2020 zijn de kerntaken van het fonds overgedragen aan de Nationale APF. Het bestuur treedt op als college van 

vereffenaars. Op het moment van indienen van de jaarverslag over 2019 wordt bezien of het fonds met een kleiner bestuur en met een 

andere inrichting kostenefficiënter kan werken. 

Gegeven het besluit tot liquidatie is er geen sprake meer ven de continuïteitsveronderstelling bij de opstelling van de jaarrekening. 

Zodoende wordt voor de jaarrekening 2019, in lijn met RJ 170.104, de grondslagen gehanteerd overeenkomstig voorgaand jaar.

Bij het vaststellen van de hoogte van de reservering voor toekomstige liquidatiekosten is rekening gehouden met de reguliere kosten 

over 2019, de raming van kosten van de uitvoerder en de wens van DNB om een negatief liquidatiesaldo zo mogelijk te voorkomen.

Waardering en resultaat

Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Overige activa en passiva worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW 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 
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de schatting wordt herzien indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode van herziening en toekomstige perioden indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode 

als toekomstige perioden.

Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het 

pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

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

samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met 

betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de 

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

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de 

bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg 

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

Saldering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van 

een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien 

de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële 

verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen.

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle 

waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de rekening van baten 

en lasten opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering 

is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden 

omgerekend tegen de koers per transactiedatum.

Beleggingen

Algemeen

In overeenstemming met de RJ610 worden beleggingen gewaardeerd op actuele waarde. Participaties in beleggingsinstellingen, die 

gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort 

beleggingen.
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Aandelen

Hieronder worden begrepen de participaties in het Return Aandelenfonds en de participaties in het Return Alternatieve Waarden 

Fonds. Aandelen worden gewaardeerd op actuele waarde. Participaties in niet-genoteerde beleggingsinstellingen worden 

gewaardeerd tegen de door de beheerder van deze beleggingsinstelling gerapporteerde intrinsieke waarde (zijnde de marktwaarde 

van de participaties op basis van de onderliggende intrinsieke waarden). 

Vastrentende waarden 

Hieronder worden begrepen de participaties in het Matching Geldmarktfonds, het Matching Vastrentende Waarden Fonds en het 

Return Vastrentende Waarden Fonds.

Obligaties en andere vastrentende waarden (zoals staatsleningen) worden gewaardeerd op actuele waarde. Participaties in  niet-

genoteerde beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de door de beheerder van deze beleggingsinstelling gerapporteerde 

intrinsieke waarde (zijnde de marktwaarde van de participaties op basis van de onderliggende intrinsieke waarden).

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd op marktwaarde, te weten de relevante marktnoteringen of, indien niet aanwezig zijn, de waarde die 

wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.

De uitwisseling van rentebedragen wordt verantwoord als directe beleggingsopbrengsten; de ontwikkeling van de marktwaarde 

(zowel gerealiseerd als niet gerealiseerd) wordt verantwoord als indirecte beleggingsopbrengsten.

Het pensioenfonds maakt gebruik van de volgende derivaten:

Swaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen van 

vaste en variabele rentebetalingen en -ontvangsten over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het pensioenfonds de 

rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

Putopties: dit betreft afgesloten contracten die worden aangegaan om het koersrisico op zakelijke waarden te beperken. De putopties 

beschermen het fonds tegen een daling van de beurskoersen.

Risico herverzekeringen

Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico zijn volledig herverzekerd bij Leidsche Verzekering Maatschappij. Beide risico’s 

zijn herverzekerd op basis van risicokapitalen. De verzekeringsovereenkomst is in werking getreden op 1 januari 2016 en eindigt op 

31 december 2018. Het contract is in 2019 verlengd.

Vorderingen uit hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden verantwoord op het moment van 

toekenning door de herverzekeraar.

Technische voorzieningen

Schattingswijzigingen

De kostenvoorziening is gewijzigd van 3% naar 2,1% van de nettovoorziening per 31 december 2019. In verband met de liquidatie 

van het fonds en de collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF per 1 januari 2020 is de kostenopslag aangepast naar de 

kostenopslag die bij De Nationale APF gaat gelden. 

Het verlagende effect van deze schattingswijziging op de technische voorziening ad € 15.158 is in 2019 als mutatie in het resultaat 

verwerkt.
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Voorziening pensioenverplichtingen 

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds is vastgesteld als de contante waarde van de tot de balansdatum 

opgebouwde pensioenaanspraken. Voor de arbeidsongeschikte deelnemers is de voorziening gebaseerd op de te bereiken 

aanspraken. De berekening van de contante waarde per 31 december 2019 is uitgevoerd op basis van de rentetermijnstructuur zoals 

per die datum gepubliceerd door DNB. Dit kwam ultimo 2019 overeen met een vaste rekenrente van 0,76% (2018: 1,41%).

De gehanteerde sterftekansen zijn ontleend aan de Prognosetafel AG2018, startjaar 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met 

(gedeeltelijk) fondsspecifieke correctiefactoren (“ervaringssterfte ANWB”).

Herverzekeringsdeel technische voorziening

Met ingang van 2016 heeft het fonds het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig herverzekerd. Het fonds heeft in boekjaar 2016 de 

betaalde herverzekeringspremie 2016 als overige voorziening opgenomen op de balans, in verband met het risico dat de werknemers 

die in 2016 ziek zijn geworden, twee jaar later (dus in 2018) arbeidsongeschikt worden verklaard. Tegenover deze overige voorziening 

staat een vordering op de herverzekeraar. Het contract met de herverzekeraar is in 2019 verlengd.

Voorziening excassokosten

Voor excassokosten is de overeenkomstige voorziening gesteld op 2,1% (2018: 3%) van de voorziening pensioenverplichtingen. 

De opslag is afgenomen i.v.m. de overgang naar De Nationale APF.

Reserves

Vrije reserve

De resultaten worden toegevoegd voor zover zij niet benodigd zijn voor de vorming of instandhouding van de toeslagenreserve.

Toeslagenreserve

De toeslagenreserve betreft het per 31 december 2004 door Unigarant N.V. ingebrachte indexatiedepot. Uit deze reserve worden 

de pensioenen uit hoofde van het Unigarant-pensioenreglement van het pensioenfonds, ingegaan of premievrij gemaakt vóór 

1 januari 2000, geïndexeerd. 

Met ingang van 1 januari 2005 wordt jaarlijks rendement toegevoegd of onttrokken aan deze reserve op basis van het 

beleggingsrendement van het pensioenfonds. De jaarlijkse indexatielasten van de pensioenen welke zijn ingegaan of premievrij 

gemaakt vóór 1 januari 2000 worden aan deze reserve onttrokken, voorzover de stand van de reserve dat toelaat. Er zullen verder geen 

overige dotaties aan de reserve worden gedaan.

In verband met de liquidatie van het fonds per 1-1-2020 is het toeslagendepot per 31-12-2019 opgeheven. Per 1-7-2019 heeft er in dat 

kader een laatste toeslagverlening plaatsgevonden ter grootte van 5,03% (zijnde de cumulatieve gemiste toeslag vanaf 2017). Hiervoor 

is € 175.000 beschikbaar uit het toeslagendepot (= € 152.000 primo 2019 + € 23.000 behaald rendement over de eerste helft van 2019). 

De benodigde inkoopsom bedraagt € 171.382.

Depot aanvullingsregeling AO

Dit betreft een depot welke tot en met 31 december 2006 onder het beheer van ANWB B.V. stond. Op verzoek van ANWB B.V. heeft 

het bestuur besloten om vanaf 1 januari 2007 dit depot in beheer te nemen. De betreffende middelen zijn begin 2007 door ANWB B.V. 

overgemaakt aan het fonds.
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Het depot heeft als doel het financieren van de aanvullingsregeling bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Deze regeling verzorgt 

een aanvulling op het maandinkomen van ANWB werknemers die door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard 

en ten gevolge van hun medische situatie bij de ANWB minder dan 83,6% van hun oude maandinkomen kunnen verdienen. Jaarlijks 

vindt door de ANWB BV dotatie aan het depot plaats, ter grootte van 0,3% van het SV-loon onder aftrek van een franchise. Op grond van 

CAO-afspraken is bepaald dat de toevoeging voor boekjaar 2008 is bepaald op basis van de loonsom over de periode 1 januari 2008 tot 

en met 30 juni 2008; over het boekjaar 2010 t/m 2019 is, op grond van dezelfde afspraken, eveneens geen premie geheven.

Uit het depot worden alleen uitkeringen gedaan voorzover de hoogte van het depot dit toestaat. Het depot wordt gevoed op basis 

van een beschikbare premie, alleen als deze beschikbaar gesteld zijn door ANWB B.V. Het pensioenfonds draagt geen risico inzake de 

uitkeringen; indien ANWB B.V. op enig moment een toezegging heeft gedaan welke niet meer uit het depot kan worden gefinancierd, 

zullen de betreffende kosten volledig ten laste van ANWB B.V. komen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook als zodanig 

worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december
(in duizenden euro)

Activa

[1] Beleggingen voor risico pensioenfonds

     Niet- 

 Stand Aankopen/  Gerealiseerde gerealiseerde Stand 

 ultimo Verstrek- Verkopen koers- koers- ultimo 

Categorie 2018 kingen aflossingen verschillen verschillen  2019

Zakelijke waarden

Aandelen beleggingsfondsen 486.641 53.920 -3.470 1.569 117.750 656.410

 486.641 53.920 -3.470 1.569 117.750 656.410

Vastrentende waarden      

Vastrentende waarden 943.781 679.148 -567.563 -6.046 65.714 1.115.034

 943.781 679.148 -567.563 -6.046 65.714 1.115.034

Derivaten      

Intrestderivaten 12.637 0 -174.740 166.672 -55.626 -51.057

 12.637 0 -174.740 166.672 -55.626 -51.057

Totaal beleggingen voor risico  

pensioenfonds 1.443.059 733.068 -745.773 162.195 127.838 1.720.387

Derivaten opgenomen onder  

kortlopende schulden en overige passiva 744     65.109

Totaal beleggingen voor risico  

pensioenfonds activa zijde 1.443.803     1.785.496
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     Niet- 

 Stand Aankopen/  Gerealiseerde gerealiseerde Stand 

 ultimo Verstrek- Verkopen koers- koers- ultimo 

Categorie 2017 kingen aflossingen verschillen verschillen  2018

Zakelijke waarden

Aandelen beleggingsfondsen 606.646 175 -75.250 34.752 -79.682 486.641

 606.646 175 -75.250 34.752 -79.682 486.641

Vastrentende waarden      

Vastrentende waarden 874.995 204.465 -115.081 -488 -20.110 943.781

 874.995 204.465 -115.081 -488 -20.110 943.781

Derivaten      

Intrestderivaten -9.678 0 -4.180 3.689 22.806 12.637

 -9.678 0 -4.180 3.689 22.806 12.637

Totaal beleggingen voor risico  

pensioenfonds 1.471.963 204.640 -194.511 37.953 -76.986 1.443.059

Derivaten opgenomen onder  

kortlopende schulden en overige passiva 9.788     744

Totaal beleggingen voor risico  

pensioenfonds activa zijde 1.481.751     1.443.803

Er zijn geen beleggingen in ANWB B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Het pensioenfonds heeft geen actief securities lending programma.

Collateral-positie

Het pensioenfonds heeft eind 2019 € 53,8 miljoen (waarvan € 4,3 miljoen pending) aan onderpand verstrekt in de vorm van (staats) 

obligaties als gevolg van negatieve waardeontwikkeling van derivaten. De verstrekte (staats) obligaties zijn verantwoord onder de 

vastrentende waarden. 

Het fonds is juridisch en economisch eigenaar van deze beleggingen.

Securities lending

Het pensioenfonds stelt geen deel van de aandelen- en obligatiebeleggingen beschikbaar voor het in bruikleen geven van effecten.
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    Stand 

  Notional  ultimo 2019

Interestderivaten

EUR P 0/EUR006M 2024-12-18  115.100  1.838

EUR P 0/EUR006M 2030-03-18  80.600  1.091

EUR P 0/EUR006M 2039-12-18  33.000  -3.467

EUR R 0.05/EUR006M 2049-12-18  114.500  -18.797

EUR R 0.05/EUR006M 2069-12-18  4.200  -874

EUR R 0.1/EUR006M 2039-12-18  63.000  -6.002

EUR R 0.1/EUR006M 2059-12-18  2.900  -507

EUR R 0.1/EUR006M 2069-12-18  9.400  -1.744

EUR R 0.15/EUR006M 2049-12-18  21.000  -2.851

EUR R 0.15/EUR006M 2069-12-18  3.800  -619

EUR R -0.2/EUR006M 2029-12-18  133.700  -5.499

EUR R 0.2/EUR006M 2039-12-18  105.900  -8.016

EUR R 0.2/EUR006M 2059-12-18  96.700  -13.362

EUR R -0.2/EUR006M 2025-03-18  78.200  -384

EUR R 0.25/EUR006M 2049-12-18  2.700  -290

EUR R 0.3/EUR006M 2059-12-18  1.900  -193

EUR R 0.5/EUR006M 2050-03-18  14.400  -552

EUR R -0.55/EUR006M 2024-12-18  93.000  -1.952

EUR R 1.15/EUR006M 2049-06-19  45.200  6.598

EUR R 1.15/EUR006M 2069-06-19  16.000  4.525

    -51.057

  Ultimo 2019  Ultimo 2018

Genoteerde marktprijzen (inclusief afgeleide marktprijzen) 1)  709.113  618.697

Onafhankelijke taxaties  0  0

Waarneembare marktdata waaronder netto contante waardeberekening 2)  -51.056  12.637

Andere geschikte methode 3)  1.062.330  811.725

  1.720.387  1.443.059

1) Dit betreft de beursgenoteerde obligaties.

2) Dit betreft de intrestderivaten.

3) Dit betreffen de feitelijke waarderingen op basis van intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen.
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Aansluiting beleggingen vóór en na toepassing Look Through:

    Stand 

    risico- 

    paragraaf 

 Stand  Toepassing obv Look 

 ultimo Liquide Look through 

Categorie 2019 middelen Through  2019

Vastgoedbeleggingen 0  27.051 27.051

Zakelijke waarden 656.410  -37.257 619.153

Vastrentende waarden 1.115.034  -70.572 1.044.462

Derivaten -51.057  7.687 -43.370

Liquide middelen  0 14.887 73.091 87.978

Totaal 1.720.387 14.887 0 1.735.274



76

  2019  2018

[2] Herverzekeringsdeel technische voorzieningen     

Stand 1 januari 6.414  6.412 

Mutatie -231  2 

Stand 31 december  6.183  6.414

[3] Vorderingen en overlopende activa    

Vorderingen op ANWB B.V. 2.215  120 

Vorderingen op MAA overig. 34  17 

Vorderingen op Pharos 5  0 

Vorderingen op Unigarant 283  0 

Vorderingen op Logicx mobiliteit B.V. 67  42 

Vorderingen op MAA Piloten 45  0 

Vorderingen op herverzekeraar 6.910  3.818 

Nog te ontvangen waardeoverdrachten 0  18 

Overige debiteuren 37  18 

Debiteuren inzake beleggingen    

Vastrentende waarden 3.510  4.816 

Derivaten (Interest Rate Swaps) 465  0 

Debiteuren beleggingen 2.112  19 

Totaal vorderingen en overlopende activa  15.683  8.868

De vorderingen hebben naar verwachting een resterende looptijd van 

korter dan één jaar

[4] Liquide middelen    

Depotbanken 14.887  149 

ING Bank N.V. 7.381  1.611 

  22.268  1.760
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Passiva  2019  2018

Reserves    

[5] Algemene reserve    

Stand per 1 januari -44.161  14.317 

Saldobestemming boekjaar 66.961  -58.478 

Stand per 31 december  22.800  -44.161

[6] Toeslagenreserve    

Stand per 1 januari 152  156 

Saldobestemming boekjaar -152  -4 

Stand per 31 december  0  152

De toeslagenreserve betreft het per 31 december 2004 door Unigarant 

N.V. ingebrachte indexatiedepot. Uit deze reserve worden de 

pensioenen uit hoofde van het Unigarant-pensioenreglement van het 

pensioenfonds, ingegaan of premievrij gemaakt voor 1 januari 2000, 

geïndexeerd.

Met ingang van 1 januari 2005 wordt jaarlijks rendement toegevoegd 

of onttrokken aan deze reserve op basis van het beleggingsrendement 

van het pensioenfonds (2019: 20,3%; 2018: -2,3%). De jaarlijkse 

indexatielasten van de pensioenen, welke zijn ingegaan of premievrij 

gemaakt voor 1 januari 2000, worden aan deze reserve onttrokken, 

voorzover de stand van de reserve dat toelaat (2019: 0; 2018: 0). Er 

zullen verder geen overige dotaties aan de reserve worden gedaan.

Totaal eigen vermogen  22.800  -44.009

Het minimaal vereist vermogen bedraagt 71.791 104,2% 62.305 104,2%

Het vereist eigen vermogen bedraagt 276.994 116,0% 246.521 116,4%

De beleidsdekkingsgraad is  98,4%  100,4%

De dekkingsgraad is  101,3%  97,1%

De dekkingsgraad is vastgesteld als de vrije reserve plus de 

voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

plus de herverzekerde voorziening, gedeeld door de voorziening 

pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds plus de 

herverzekerde voorziening.

Bij de berekening van de (beleids)dekkingsgraad en vereiste 

dekkingsgraad vanaf het jaarwerk van 2015 dient rekening te 

worden gehouden met het totale vermogen en de totale technische 

voorziening. 
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  2019  2018

Sinds 1 januari 2015 verkeert het fonds in dekkingstekort. Per 31 maart 

2020 moest daarom een geactualiseerd herstelplan worden opgesteld. 

Dat is echter nu de verantwoordelijkheid van De Nationale APF.

Voor het fonds bestaat daarnaast de situatie dat de 

beleidsdekkingsgraad zich onder het niveau van de minimaal vereiste 

dekkingsgraad bevindt. Er geldt de regel dat de beleidsdekkingsgraad 

niet langer dan zes achtereenvolgende meetmomenten lager dan 

de minimaal vereiste dekkingsgraad mag zijn. Op basis van het 

herstelplan uit 2019 zal deze situatie zich tijdig herstellen tot het 

niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad. 

Technische voorzieningen    

[7] Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds    

Stand per 1 januari 1.494.308  1.466.503 

Het verloop van de voorziening is als volgt:    

Pensioenopbouw 33.845  32.075 

Indexering en overige toeslagen 171  0 

Rentetoevoeging -3.527  -3.817 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -36.048  -34.237 

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -64  -61 

Wijziging rentetermijnstructuur 251.754  64.292 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -556  -3.415 

Reguliere mutaties en kanssystemen 1.242  858 

Wijziging actuariële grondslagen -15.158  -30.060 

Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen 3.835  2.170 

Stand per 31 december  1.729.802  1.494.308

De Duratie van de voorziening bedraagt 20,8 (2018: 19,9)

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is 

als volgt opgebouwd:

Actieve deelnemers 713.759  630.461 

Gewezen deelnemers 420.983  316.858 

Pensioengerechtigden 595.060  546.989 

  1.729.802  1.494.308

De voorziening excassokosten is vastgesteld als 2,1% van de netto 

voorziening Pensioenverplichtingen.
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  2019  2018

[8] Herverzekeringsdeel technische voorzieningen   6.183  6.414

Totaal technische voorzieningen  1.735.985  1.500.722

[9] Overige voorziening

Stand per 1 januari 0   0

Dotatie liquidatiekosten 2.925  0

Stand per 31 december  2.925  0

[10] Langlopende schulden    

Depot aanvullingsregeling AO 1.481  1.488 

  1.481  1.488

De depot aanvullingsregeling AO betreft een depot dat tot en 

met 31 december 2006 onder het beheer van ANWB B.V. stond. De 

betreffende middelen zijn begin 2007 door ANWB B.V. overgemaakt 

aan het fonds. 

Uit het depot worden alleen uitkeringen gedaan voorzover de hoogte 

van het depot dit toestaat. Het depot wordt gevoed op basis van een 

beschikbare premie. Het pensioenfonds draagt geen risico inzake de 

uitkeringen. Indien ANWB B.V. op enig moment een toezegging heeft 

gedaan welke niet meer uit het depot kan worden gefinancierd, zullen 

de betreffende kosten volledig ten laste van ANWB B.V. komen.

[11] Kortlopende schulden en overlopende passiva    

Derivaten 65.109  744 

Overlopende interest 3  3 

Schuld aan ANWB B.V. 54  517 

Belastingen en sociale premies 781  809 

Schulden inzake pensioenuitvoerings- en administratiekosten 492  571 

  66.439  2.644

De kortlopende schulden hebben allen een looptijd van korter dan 

een jaar. 

Er zijn geen beleggingen uitgeleend en er zijn geen beleggingen in 

ANWB B.V. en de aan haar gelieerde onderneming.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:

Op het herverzekeringscontract met de Leidsche is een winstdeling van toepassing. Deze wordt na afloop van het contract (2018), 

rekening houdend met het uitlooprisico van 2 jaar i.v.m. mogelijke arbeidsongeschiktheid, uitgekeerd. De stand van deze winstdeling 

ultimo 2019 bedraagt ongeveer € 325.

Het pensioenfonds heeft een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met AZL voor de pensioenuitvoering. 

Het fonds heeft tevens de verplichting om collateral (onderpand) te storten indien een rente- of valutaderivaat door de ontwikkeling 

van de rente of valutakoers een negatieve waarde krijgt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Eind 2019 stak het coronavirus (Covid-19) voor het eerst de kop op in China. In maart 2020 kreeg het ook stevige voet aan de grond 

in Europa en daarmee in Nederland. Om het virus in te dammen en de gezondheid van mensen te beschermen, hebben veel landen 

drastische maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen raken het dagelijks leven van alle mensen.

De uitbraak van het coronavirus zorgde voor een sterke daling van de financiële markten en voor uitgebreide overheidsprogramma’s 

om de economie te stimuleren. De totale effecten van deze crisis zijn nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat de economische groei in 

2020 veel lager zal uitvallen dan verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid zal er sprake zijn van een wereldwijde recessie. Bij het vaststellen 

van de jaarrekening is de crisis nog niet ten einde. Gezien de overdracht van de beleggingen per 1 januari 2020 is dit voor PF ANWB 

minder relevant.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

Bezoldiging bestuursleden

De voorzitter en het bestuurslid namens de gepensioneerden ontvangen een bezoldiging. Voor de voorzitter betreft dit een 

vergoeding van €18.000,- per jaar, voor het gepensioneerde bestuurslid is deze vergoeding € 12.000,- per jaar. De bestuursleden die in 

dienst zijn van de werkgever ontvangen geen bezoldiging. De gemaakte onkosten worden vergoed.

Personeel

In 2019 worden de werkzaamheden voor het bestuursbureau verricht door werknemers die in dienst zijn van de werkgever. De kosten 

van deze werknemers worden (deels) doorberekend.

Baten en lasten  2019  2018

[12] Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds    

Directe beleggingsopbrengsten

Zakelijke waarden 2.450  1.152 

Vastrentende waarden 4.177  5.280 

Derivaten 548  0 

Banken -27  -23 

Totaal directe beleggingsopbrengsten  7.148  6.409

Indirecte beleggingsopbrengsten    

Gerealiseerde resultaten    

Zakelijke waarden 1.569  34.752 

Vastrentende waarden -6.046  -489 

Derivaten 166.672  3.689 

 162.195  37.952 

Ongerealiseerde resultaten    

Zakelijke waarden 117.749  -79.682 

Vastrentende waarden 65.714  -20.109 

Derivaten -55.632  22.806 

 127.831  -76.985 

Totaal indirecte beleggingsopbrengsten  290.026  -39.033
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  2019  2018

Kosten van vermogensbeheer    

Beheerloon -1.198  -1.291 

Totaal kosten vermogensbeheer  -1.198  -1.291

Totaal beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds  295.976  -33.915

De transactiekosten evenals een deel van de kosten vermogensbeheer 

ad 5.897 (2018: 5.677), zijn niet als aparte kosten zichtbaar in deze 

jaarrekening omdat zij verdisconteerd zijn in de koersen van de 

desbetreffende belggingsfondsen. Voor de gedetailleerde uitsplitsing 

van de totale, zichtbare en niet zichtbare, kosten vermogensbeer ad 

7.095 (2018: 6.968) verwijzen wij naar pagina 28 in het bestuursverslag. 

[13] Premiebijdragen van werkgevers en werknemers    

Pensioenpremie werkgevers en werknemers ANWB B.V. 37.743  38.014 

Pensioenpremie werkgevers en werknemers Unigarant N.V. 4.564  4.229 

Pensioenpremie werkgevers en werknemers Logicx Mobiliteit B.V. 1.232  1.155 

Inkoop VPL aanspraken 2020 2.292  0 

Éénmalige afrekening slapende AO-ers 0  120 

 45.831  43.518

Bijdrage financiering weerstandsvermogen 3.000  0

  48.831  43.518

Feitelijke premie (regulier) 41.215  40.763 

Kostendekkende premie 45.354  43.902 

Gedempt kostendekkende premie 28.764  26.510 

De opslag voor het bereiken c.q. in stand houden van het vereist 

eigen vermogen op 1 januari 2019 is vastgesteld op 18,0% en de 

opslag voor uitvoeringskosten is zodanig vastgesteld dat het resultaat 

op kosten gelijk is aan 0. Voor de rente is uitgegaan van de DNB-

rentetermijnstructuur per 31 december 2018.

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:    

 – Actuarieel benodigd 38.006  36.063 

 – Opslag in stand houden vereist vermogen 6.210  6.462 

 –  Opslag voor uitvoeringskosten 1.138  1.377 

  45.354  43.902
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  2019  2018

Het fonds maakt sinds 2016 gebruik van de wettelijke mogelijkheid 

de premie te dempen. De gedempte kostendekkende premie is 

sindsdien de (toets)premie waaraan de feitelijke premie, gebaseerd 

op een vast (doorsnee)premiepercentage, wordt getoetst teneinde 

kostendekkendheid vast te stellen. In de abtn is opgenomen dat de 

premie wordt gebaseerd op het verwacht toekomstig rendement 

met maximale parameters conform de Regeling Parameters . De 

opslag voor het bereiken c.q. in stand houden van het vereist eigen 

vermogen op 1 januari 2016 is procentueel gelijk aan de opslag bij de 

kostendekkende premie. 

De gedempte kostendekkende premie is als volgt opgebouwd:

 – Actuarieel benodigd 24.922  22.388 

 – Opslag in stand houden vereist vermogen 2.704  2.745 

 – Opslag voor uitvoeringskosten 1.138  1.377 

 28.764  26.510 

[14] Saldo van overdrachten van rechten    

Overgenomen pensioenverplichtingen 465  1.486 

Overgedragen pensioenverplichtingen -943  -4.497 

  -478  -3.011

[15] Pensioenuitkeringen    

Pensioenen    

Ouderdomspensioen -28.713  -27.363 

Partnerpensioen -4.916  -4.748 

Wezenpensioen -96  -110 

Invaliditeitspensioen -958  -937 

Subtotaal -34.683  -33.158 

Andere uitkeringen    

Afkoopsommen -61  -125 

Overige -1.277  -1.005 

Subtotaal -1.338  -1.130 

Totaal pensioenuitkeringen  -36.021  -34.288
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  2019  2018

[16] Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico  

 pensioenfonds    

Pensioenopbouw -33.845  -32.075 

Indexering en overige toeslagen -171  0 

Rentetoevoeging 3.527  3.817 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen 36.048  34.237 

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 64  61 

Wijziging rentetermijnstructuur -251.754  -64.292 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 556  3.415 

Reguliere mutaties en kanssystemen -1.242  -858 

Wijziging actuariële grondslagen 15.158  30.060 

Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen -3.835  -2.170 

  -235.494  -27.805

De intresttoevoeging is gebaseerd op de 1-jaarsrente van -0,235% uit 

de DNB-rentetermijnstructuur primo boekjaar.

[17] Mutatie overige voorziening

Dotatie liquidatievoorziening  2.925  0

[18] Risico herverzekering    

Premies herverzekering -3.955  -4.246 

Uitkeringen uit herverzekering 3.092  3.665 

  -863  -581

Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico zijn 

volledig herverzekerd bij Leidsche Verzekerings Maatschappij. 

Beide risico’s zijn herverzekerd op basis van risicokapitalen. De 

verzekeringsovereenkomst is in werking getreden op 1 januari 2016 en 

eindigt op 31 december 2018. Het contract is in 2019 verlengd.
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  2019  2018

[19] Pensioenuitvoerings- en administratiekosten    

Administratie  -985 1)  -1.008 

Kosten management pensioenfonds -317  -409 

Accountantscontrole van de jaarrekening  -77  -67 

(Fiscale) adviesdiensten -16  -39 

Actuaris -316  -333 

Contributies en bijdragen -130  -132 

Advieskosten -166  -155 

Overige kosten -210  -257 

Totaal Pensioenuitvoerings- en administratiekosten  -2.217  -2.400

Saldo van baten en lasten  66.809  -58.482

  2019  2018

Actuariële analyse van het saldo    

Beleggingsopbrengsten 47.749  -94.390 

Premies 2.071  3.323 

Waardeoverdrachten 78  404 

Uitkeringen 27  -51 

Kanssystemen 336  1.294 

Reguliere mutaties 705  293 

Toeslagverlening -171  0 

Incidentele mutaties voorzieningen 17.848  30.178 

Overige oorzaken -1.834  467 

  66.809  -58.482

Resultaatbestemming

   2019

 x € 1.000

Algemene reserve   66.961

Toeslagenreserve   -152 

   ______

   66.809

1) Inclusief 144 voor incidentele kosten inzake wettelijke projecten 2019 en inregeling. 
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Risicoparagraaf
(in duizenden euro)

Solvabiliteitsrisico

In de risicoparagraaf binnen het bestuursverslag is het beleid rond risicobeheersing uiteengezet. Hierna worden een aantal specifieke 

risico’s nader toegelicht en gekwantificeerd. 

Het belangrijkste risico dat het fonds loopt is het risico dat het niet over genoeg solvabiliteit beschikt. Indien het fonds niet solvabel 

is bestaat het risico dat het fonds de premie moet verhogen of dat een beperkte of geen toeslagverlening kan plaatsvinden voor 

(delen van) het deelnemersbestand. In het uiterste geval dient het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te 

verminderen. Hoe solvabel het pensioenfonds is wordt getoetst aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad 

wordt berekend als de 12-maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad. Hoeveel eigen vermogen het fonds aan dient te 

houden gegeven de financiële risico’s die het loopt (na afdekking) op de balans komt tot uitdrukking in de door DNB voorgeschreven 

solvabiliteitstoets. Onder het huidige FTK geldt hierbij dat de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische verdeling afgezet 

wordt tegen de beleidsdekkingsgraad om te bepalen of het pensioenfonds in een tekort situatie verkeert.

De verschillende standaard risicofactoren hierin worden benoemd onder de noemer S1 tot en met S6 en de S10. Hierna zijn de 

uitkomsten weergegeven voor de verschillende risicocategorieën op basis van de strategische beleggingsmix ultimo 2019 van 116,0% 

en 2018 van 116,4%. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de procentuele buffers rekening gehouden wordt met de veronderstelde positieve 

samenhang (correlatie) tussen renterisico, aandelen- en vastgoedrisico en kredietrisico. Daarnaast wordt rekening gehouden met het 

gegeven dat niet alle risico’s zich tegelijk zullen manifesteren (diversificatie). 
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  2019  2018

 € % € %

Renterisico (S1) 26.852 0,8 48.302 1,9

Zakelijke waarden risico (S2) 208.351 11,3 180.737 11,2

Valutarisico (S3) 26.670 0,1 24.875 0,2

Grondstoffenrisico (S4) 0 0,0 0 0,0

Kredietrisico (S5) 79.442 3,2 58.664 2,7

Verzekeringstechnisch risico (S6) 49.472 0,5 43.129 0,5

Actief beheer risico (S10) 19.776 0,1 0 0,0

Diversificatie-effect -133.569  -109.186 

Vereist eigen vermogen risico fonds 276.994 16,0 246.521 16,5

Afname voor toerekening totale TV  0,0  -0,1

Totaal Vereist eigen vermogen 276.994 16,0 246.521 16,4

Dekkingsgraad  101,3  97,1

Beleidsdekkingsgraad   98,4  100,4

Minimaal vereiste dekkingsgraad  104,2  104,2

Strategisch vereiste dekkingsgraad  116,0  116,4

MVEV absoluut  71.791  62.305

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds is per 31 december 2019 lager dan de vereiste dekkingsgraad op basis van de 

strategische verdeling volgens het standaardmodel, waardoor het pensioenfonds in een tekort verkeert. In boekjaar 2019 bedraagt de 

beleidsdekkingsgraad 98,4%. Afgezet tegen de beleidsdekkingsgraad van 2018 van 100,4%, is de beleidsdekkingsgraad afgenomen 

met 2,0%-punt.

Renterisico

Het renterisico wordt veroorzaakt, doordat de rentegevoeligheid van de verplichtingen afwijkt van de rentegevoeligheid van de 

beleggingen. Onderstaande duratie cijfers geven meer inzicht.

Duratie van de vastrentende waarden (inclusief rentederivaten) 19,7

Duratie van de pensioenverplichtingen 20,8

Voor de vaststelling van het renterisico bij het vereist eigen vermogen worden de kasstromen van de rentegevoelige beleggingen 

afgezet tegen de kasstromen van de voorziening pensioenverplichtingen. Vervolgens worden beide kasstromen afgezet tegen 

door DNB bepaalde renteschokken die per looptijd verschillen. Op basis van deze renteschokken kan de impact op de technische 

voorziening en de impact op alle rentegevoelige beleggingen worden berekend. Overeenkomstig kan een afdekkingspercentage 

worden berekend. Rentegevoeligheid is één van de belangrijkste factoren bij de bepaling van de (strategische) assetallocatie van de 

portefeuille. 
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 Feitelijke verdeling Strategische verdeling

 in € % in €  %

Impact op technische voorziening voor risico fonds (A) 66.593  66.593 

Impact op de rentegevoelige beleggingen (B) 38.197  39.741 

Renterisico 28.396 0,8 26.852 0,8

Afdekkingspercentage (B/A)  57,4%  59,7%

Derivaten

Het renterisico is afgedekt door middel van rentederivaten. De afloopdata variëren van 2019 tot 2069. Het ongerealiseerd resultaat 

bedraagt € -55,6 miljoen. Door deze swaps wordt de duratie van de portefeuille van vastrentende waarden verlengd van 17,0 naar 

19,7 jaar.

Met behulp van deze derivaten wordt het strategisch afdekkingspercentage vorm gegeven. Strategisch dekt het fonds volgens het 

beleggingsmandaat (dynamisch beleid 50,0% van het renterisico van de marktwaarde van de verplichtingen af.

Hoogte buffer

Op basis van de vereist eigen vermogen berekeningen bedraagt de buffer voor het feitelijk renterisico 28.397 (0,8%) en voor het 

strategisch renterisico 26.852 (0,8%) ultimo 2019. 

Aandelen- en vastgoedrisico

Het pensioenfonds loopt het risico dat haar beleggingen in aandelen en vastgoed in waarde dalen. In het beleggingsbeleid wordt 

met dergelijke risico’s rekening gehouden door ondermeer een toepassing van voldoende spreiding in de beleggingsportefeuille naar 

categorieën, markten en dergelijke. De volatiliteit van de marktwaarden (prijsrisico’s) van beleggingen wordt periodiek geëvalueerd en 

kan leiden tot bijstellingen in het vermogensbeheer. In onderstaande tabel wordt de verdeling naar de verschillende zakelijke waarden 

categorieën getoond. 

  2019  2018

 € % € %

Verdeling Aandelen en Vastgoed per categorie:    

Ontwikkelde markten (Mature markets) 590.199 91,3 438.366 91,2

Opkomende markten (Emerging markets) 56.005 8,7 42.151 8,8

 646.204 100,0 480.517 100,0

Derivaten

Eind 2019 zijn conform de investment beliefs van het fonds geen aandelenderivaten aanwezig bij het fonds.
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Hoogte buffer

Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch zakelijke waarden risico rekening gehouden 

met de door DNB voorgeschreven schokken die variëren overeenkomstig de risicograad van het type belegging. De buffer voor het 

feitelijk zakelijke waarden risico bedraagt 228.407 (12,4%) en voor het strategisch zakelijke waarden risico 208.351 (11,3%). 

Valutarisico

Het valutarisico wordt veroorzaakt, doordat de verplichtingen van het pensioenfonds in euro’s luiden terwijl veel van de beleggingen 

van het pensioenfonds in niet-euro luiden. Het pensioenfonds loopt het risico dat haar buitenlandse beleggingen dalen in waarde als 

gevolg van valutakoersontwikkelingen. Het pensioenfonds kiest er daarom voor om een gedeelte van haar buitenlandse valuta’s af te 

dekken. Zonder afdekking van valutarisico loopt het pensioenfonds risico bij een daling van vreemde valuta ten opzichte van de euro. 

Door meer dan 100% van het risico af te dekken loopt het fonds risico bij een stijging van vreemde valuta ten opzichte van de euro. 

Het valutarisico wordt berekend aan de hand van een scenario waarbij wordt uitgegaan van een waardedaling van de beleggingen in 

vreemde valuta van 20%. Het valutarisico is het totale negatieve effect op de waarde van alle beleggingen als gevolg van dit scenario.  

Afdekking van het valutarisico vindt plaats via derivatencontracten. 

  2019  2018

 € % € %

Zakelijke waarden naar valuta na afdekking met derivaten    

Euro 96.225 15,5 70.389 15,2

Amerikaanse dollar 308.810 49,9 226.024 48,7

Hong Kong dollar 15.457 2,5 13.494 2,9

Australische dollar 12.002 1,9 10.120 2,2

Britse pound sterling 48.890 7,9 34.341 7,4

Zwitserse franc 22.836 3,7 16.438 3,5

Zweedse kroon 17.430 2,8 15.705 3,4

Overige 97.503 15,8 77.390 16,7

 619.153 100,0 463.901 100,0

Vastrentende waarden naar valuta na afdekking met derivaten    

Euro 673.044 64,4 581.439 66,2

Amerikaanse dollar 351.589 33,7 278.280 31,7

Britse pound sterling 19.829 1,9 18.729 2,1

 1.044.462 100,0 878.448 100,0
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  2019  2018

 € % € %

Totaal beleggingen naar valuta na afdekking met derivaten    

Euro 1.585.811 91,4 1.349.029 93,5

Amerikaanse dollar 34.872 2,0 8.289 0,6

Hong Kong dollar 18.459 1,1 15.038 1,0

Australische dollar 13.790 0,8 12.675 0,9

Britse pound sterling 2.652 0,2 -9.898 -0,7

Japanse yen 334 0,0 2.917 0,2

Zwitserse franc 23.208 1,3 17.424 1,2

Zweedse kroon 21.063 1,2 17.222 1,2

Overige 35.085 2,0 30.512 2,1

 1.735.274 100,0 1.443.208 100,0

Derivaten

Ter afdekking van de valutarisico’s op de effectenportefeuille zijn er door de vermogensbeheerders valutatermijntransacties afgesloten. 

Strategisch dekt het fonds 89,0% af van niet euro vastrentende waarden en aandelen. 

Hoogte buffer

Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch valuta risico rekening gehouden met een door 

DNB voorgeschreven schok van 20% voor valuta in ontwikkelde landen en van 35% voor valuta in opkomende markten die berekend 

wordt op de niet-euro beleggingen na afdekking. De buffer voor het feitelijk valuta risico bedraagt 32.577 (0,2%) en voor het strategisch 

valuta risico 26.670 (0,1%). 

Grondstoffenrisico

Het pensioenfonds belegt niet in grondstoffen. Derhalve hoeft voor dit risico geen buffer aangehouden te worden. 

Hoogte buffer

Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch grondstoffenrisico rekening gehouden met een 

door DNB voorgeschreven schok van 35%. Conform voorgaande opmerking bedraagt de buffer voor het feitelijk grondstoffenrisico 0,0 

(0,0%) en voor het strategisch grondstoffenrisico risico 0,0 (0,0%). 

Kredietrisico

Het pensioenfonds loopt het risico dat één of meerdere van haar tegenpartijen niet aan de vooraf afgesproken betalingen kan voldoen. 

Bij de berekening van het kredietrisico dient het effect van de kredietwaardigheid van de partijen, waarin belegd wordt, tot uitdrukking 

te komen. Het kredietrisico komt tot uitdrukking in de zogenaamde creditspread. Deze creditspread is het verschil tussen de uitkering 

die afhangt van de kredietwaardigheid van de tegenpartij en een uitkering die met volledige zekerheid (risicovrij) tot uitkering zal 

komen. Het kredietrisico verbonden aan derivatentransacties wordt beheerst door het afsluiten van standaardovereenkomsten met 

tegenpartijen, het beoordelen van de kredietwaardigheid van tegenpartijen, het spreiden van het transactievolume over verschillende 

tegenpartijen, het eisen van voldoende onderpand en een adequate monitoring met betrekking tot de gestelde eisen inzake het 

onderpand. 



Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie Jaarverslag 2019 91

Het kredietrisico binnen de vastrentende waarden portefeuille kan naast de creditspread eveneens gemeten worden aan de hand van 

de ratingverdeling van de rentegevoelige beleggingsportefeuille. Deze ratingverdeling wordt afgegeven door een kredietbeoordelaar. 

Een Europese AAA rating impliceert dat de vastrentende waarden belegging geen kredietrisico loopt. Daarentegen worden 

beleggingen die geclassificeerd staan onder ‘lager dan BBB’ als zeer risicovol beschouwd. Cash wordt als kredietrisicovrij beschouwd. 

Beleggingen die geen rating ontvangen worden als risicovol beschouwd.

  2019  2018

 € % € %

Rating vastrentende waarden:    

AAA 166.412 15,9 133.121 15,2

AA 169.222 16,2 159.183 18,1

A 122.828 11,8 216.520 24,6

BBB 168.276 16,1 185.473 21,1

Lager dan BBB 415.856 39,8 135.964 15,5

Overige 1.868 0,2 48.187 5,5

 1.044.462 100,0 878.448 100,0

Verdeling vastrentende waarden naar looptijd:

Resterende looptijd < 1 jaar 380.560 36,4 370.691 42,2

Resterende looptijd <> 5 jaar 139.398 13,3 108.750 12,4

Resterende looptijd <> 10 jaar 192.227 18,4 296.312 33,7

Resterende looptijd <> 20 jaar 200.674 19,2 35.106 4,0

Resterende looptijd >= 20 jaar 131.603 12,6 67.589 7,7

 1.044.462 100,0 878.448 100,0

Hoogte buffer

Binnen de berekening van het standaardmodel wordt een kredietrisico becijferd conform de ratingverdeling van de vastrentende 

waardenportefeuille. Naarmate de rating slechter wordt neemt de te hanteren buffer toe. Afgaande op de hierboven genoemde 

ratingverdeling resulteert dit in een buffer voor het feitelijk kredietrisico van 75.809 (3,0%) en voor het strategisch kredietrisico van 

79.442 (3,2%). 

Verzekeringstechnisch risico

Binnen het verzekeringstechnische risico worden in principe alleen risico’s meegenomen die verband houden met sterfte. Het 

omvat de risico’s als gevolg van afwijkingen ten opzichte van de verwachte sterfte en afwijkingen van de verwachte sterftetrend 

(langlevenrisico). Tot het verzekeringstechnische risico worden gerekend: procesrisico, risico-opslag voor afwijkingen ten opzichte van 

de sterftetrend en negatieve stochastische afwijkingen van de verwachtingswaarde. Deze drie risico’s bedragen een percentage van de 

op actuele waarde berekende technische voorziening. Het procesrisico neemt af naarmate het deelnemersbestand toeneemt, omdat 

het sterfteproces dan beter kan worden geschat. De beide andere risicofactoren houden respectievelijk rekening met de onzekerheid 

in de sterftetrend en met de negatieve stochastische afwijkingen.
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Hoogte buffer

De buffer voor het feitelijk verzekeringstechnisch risico bedraagt 49.472 (0,5%) en voor het strategisch verzekeringstechnisch risico 

49.472 (0,5%). 

Concentratierisico

Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. 

De spreiding van de portefeuille is in de toelichting op de balans nader toegelicht. Ook ”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.

  2019  2018

 € % € %

Zakelijke waarden

Verdeling zakelijke waarden per regio:

Europa 212.204 34,3 155.366 33,5

Noord-Amerika 295.270 47,7 220.254 47,5

Overige 111.679 18,0 88.281 19,0

 619.153 100,0 463.901 100,0

Vastrentende waarden

Verdeling vastrentende waarden per regio:

Europa 666.662 63,8 561.963 68,6

Noord-Amerika 220.263 21,1 217.893 22,1

Overige 157.537 15,1 98.592 9,3

 1.044.462 100,0 878.448 100,0

Grote posten: vastrentende waarden van eenzelfde uitgevende instelling  

groter dan 5% van de totale beleggingen in vastrentende waarden

NN L Liquid- EUR 439.489 42,1  

ANWB Return Vastrentende en hoogrentende Waarden Fonds 405.921 38,9  

Staatsobligaties Nederland 147.992 14,2  

Er zijn geen beleggingen in ANWB B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. 

Het pensioenfonds heeft geen actief securities lending programma.

Het pensioenfonds heeft eind 2019 € 53,8 miljoen (waarvan € 4,3 miljoen pending) aan onderpand verstrekt in de vorm van (staats) 

obligaties als gevolg van negatieve waardeontwikkeling van derivaten. De verstrekte (staats) obligaties zijn verantwoord onder de 

vastrentende waarden. 
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Hoogte buffer

In het standaardmodel is geen rekening gehouden met een buffer voor concentratierisico. Het risico dient sec kwalitatief toegelicht te 

worden. 

Actief beheer risico

Actief beheer risico ontstaat doordat vermogensbeheerders actief beheer voeren op (delen van) de beleggingsportefeuille. Onder 

actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die worden ingenomen ten opzichte van strategische benchmarks. 

De mate van actief beheer wordt bepaald aan de hand van de tracking error. Een lage tracking error impliceert dat het feitelijke 

rendement dicht bij de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement duidelijk van de 

benchmark afwijkt. Een hogere tracking error impliceert een hoger actief beheer risico.

Hoogte buffer

Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt alleen een actief beheer risico becijferd voor de aandelenportefeuille indien de 

tracking error groter is dan 1%. Voor het pensioenfonds resulteert een buffer voor het feitelijk actief beheer risico van 20.795 (0,1%) en 

voor het strategisch actief beheer risico van 19.776 (0,1%).

Effect toerekenen naar totale vereiste dekkingsgraad

Er dient een aanpassing gemaakt te worden voor dit effect omdat het fonds een herverzekerde technische voorziening heeft. De 

correctie die gemaakt dient te worden betreft 0,0%-punt voor zowel de vereiste dekkingsgraad op basis van de feitelijke verdeling als 

op basis van de strategische verdeling. Het effect is gering omdat verhoudingsgewijs de herverzekerde voorziening eveneens gering is.

Vastgesteld

Den Haag, 3 juni 2020

Jaap Groen  Jan Rijnveld  

voorzitter secretaris
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Overige gegevens
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Actuariële verklaring

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie te ‘s-Gravenhage is aan Aon Nederland cv de opdracht verleend tot het afgeven van 

een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2019.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie, zoals vereist conform artikel 148 

van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders dan de werkzaamheden uit hoofde 

van de actuariële functie. Omdat Aon Nederland cv beschikt over een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode, is het 

toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen aangesloten bij Aon Nederland cv wel andere werkzaamheden verrichten 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 technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie 

heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant

Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de werkzaamheden en 

de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van 

de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op EUR 8.800.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om 

geconstateerde afwijkingen boven EUR 440.000 te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen 

zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens. De 

accountant van het 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 

basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

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

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

 – de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

 – het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het 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.
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De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel 

Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend 

vastgesteld.

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

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de 

Pensioenwet, met uitzondering van de artikelen 131 en 132 vanwege de financiële positie van het Pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen 

vermogen. Deze situatie bestaat voor vijf achtereenvolgende jaareinden.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie is gebaseerd op de tot en met balansdatum 

aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het 

aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.

In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de Coronacrisis, zoals die door het 

pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht.

Eindhoven, 3 juni 2020

Drs. J.A.M. Dankers AAG  

verbonden aan Aon Nederland cv 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de vereffenaars van Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie

Verklaring over de in het verslag over het boekjaar opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag over het boekjaar opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

 – de balans per 31 december 2019;

 – de staat van baten en lasten over 2019;

 – 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 Pensioenfonds ANWB in liquidatie (hierna: de stichting) zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), 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 € 8,8 miljoen.

Toegepaste benchmark 0,5% van het pensioenvermogen per 31 december 2019, zijnde het totaal van de technische 

voorzieningen en de reserves.

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 (dekkingstekort) en de liquidatie van de stichting een percentage van 

0,5% gehanteerd. De wijze waarop wij de materialiteit hebben bepaald, is niet gewijzigd ten opzichte 

van voorgaand boekjaar.

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. 

Wij zijn met de vereffenaars overeengekomen dat wij aan de vereffenaars tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven 

€ 440 duizend rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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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 de vereffenaars gecommuniceerd, maar vormen geen 

volledige weergave van alles wat is besproken.

Ten opzichte van de controleverklaring 2018 hebben wij ervoor gekozen ‘Besluitvorming omtrent de toekomst van het pensioenfonds’ 

als kernpunt te vervangen voor kernpunt ‘Liquidatie van het pensioenfonds’. Wij hebben in vergelijking met voorgaand jaar geen 

andere wijzigingen in de kernpunten van onze controle aangebracht.

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.

Liquidatie van het pensioenfonds

Risico De situatie omtrent de liquidatie van de stichting is toegelicht in toelichting ‘Liquidatie’ van de 

jaarrekening, waarin onder andere is uiteengezet dat op 22 augustus 2019 het besluit tot liquidatie 

is genomen en de collectieve waardeoverdracht per 1 januari 2020 heeft plaatsgevonden en dat de 

stichting een voorziening voor liquidatiekosten heeft gevormd. Zoals beschreven in de toelichting 

vervalt de continuïteitsveronderstelling in deze situatie. De gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving zijn onder toepassing van RJ170 ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand 

boekjaar en toegelicht in de sectie ‘grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de 

gevolgen van het besluit tot liquidatie van de stichting en de vorming van een voorziening voor 

liquidatiekosten niet toereikend zijn verwerkt en toegelicht in de jaarrekening.

Onze controleaanpak Onze controlewerkzaamheden ten aanzien van de besluitvorming omtrent de toekomst van het 

pensioenfonds en de gevolgen voor de grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichting in 

de jaarrekening bestonden onder andere uit:

 – het kennisnemen van het besluit tot collectieve waardeoverdracht en de goedkeuring van 

De Nederlandsche Bank, de contractuele afspraken met Stichting De Nationale Algemeen 

Pensioenfonds en van het besluit tot liquidatie van de stichting;

 – het bepalen en toetsen van de gevolgen van de besluitvorming op de jaarrekening, specifiek op 

de gehanteerde grondslagen in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving; 

 – het toetsen van de waardeoverdracht evenals de benodigde goedkeuringen hiervoor;

 – het toetsen of de uitgangspunten voor het vast stellen van de voorziening liquidatiekosten 

volledig zijn; en

 – het toetsen van de toelichting inzake het liquidatiebesluit en de collectieve waardeoverdracht in 

de jaarrekening en het verslag van het bestuur.

Belangrijke observaties Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de verantwoording en de 

daaraan gerelateerde toelichting in de jaarrekening van het besluit tot liquidatie, de vorming van een 

voorziening liquidatiekosten en de collectieve waardeoverdracht. Tevens kunnen wij ons verenigen 

met de gehanteerde grondslagen die zijn toegepast.
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Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad

Risico 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. De 

beleidsdekkingsgraad 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. De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zijn toegelicht in de toelichting op de balans 

per 31 december onder ‘Reserves’.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de (beleids)

dekkingsgraad niet juist wordt vastgesteld.

Onze controleaanpak Door controle van de balans onderzoeken wij de samenstellende delen van de dekkingsgraad. 

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 31 december 2019 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 hebben wij de aanpassing van de voorziening excassokosten en de vorming 

van de voorziening voor liquidatiekosten als key items aangemerkt.

 – Daarnaast heeft de certificerend actuaris een plausibiliteitstoets uitgevoerd op de ontwikkeling 

van de technische voorzieningen zoals gehanteerd in de bepaling van de dekkingsgraad 

gedurende het jaar in relatie tot de ontwikkelingen in de belangrijkste factoren, zoals de 

rentecurve. Wij hebben kennisgenomen van de uitkomst van deze werkzaamheden van de 

certificerend actuaris.

Belangrijke observaties Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd in de vaststelling van de dekkingsgraad en de 

beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019.
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Waardering en toelichting van beleggingen voor risico pensioenfonds zonder genoteerde marktprijzen

Risico De beleggingen voor risico pensioenfonds zijn een significante post op de balans van de stichting. 

Alle beleggingen dienen krachtens de Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. 

Voor een deel van de beleggingen voor risico pensioenfonds is deze marktwaarde te verifiëren 

aan transacties die tot stand zijn gekomen op de financiële markten (marktprijzen). Er zijn ook 

beleggingen die worden gewaardeerd op basis van netto contante waardeberekeningen of een 

andere geschikte methode, waaronder de intrinsieke waarde per participatie voor posities in niet-

(beurs)genoteerde fondsen.

De waarderingsonzekerheid neemt inherent toe bij netto contante waardeberekeningen en hangt 

samen met de beschikbaarheid en toepasbaarheid van marktgegevens. Bij de stichting betreffen dit 

de posities in derivaten. De posities in niet-(beurs)genoteerde fondsen kennen eveneens inherente 

waarderingsonzekerheid doordat de waarde wordt ontleend aan de meest recente rapportages van 

de fondsmanagers.

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen voor risico pensioenfonds 

beschreven in de paragraaf ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’ en een 

nadere toelichting opgenomen in de toelichting op de balans per 31 december onder [1]. 

Uit deze toelichting blijkt dat per 31 december 2019 in derivaten is belegd met een per saldo 

negatieve marktwaarde van € 51 miljoen, welke zijn gewaardeerd op basis van netto contante 

waardeberekeningen, en dat € 1.062 miljoen is belegd in niet-(beurs)genoteerde beleggingsfondsen. 

Deze beleggingen betreffen 59% van de totale beleggingen voor risico pensioenfonds.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de beleggingen 

zonder genoteerde marktprijzen niet juist gewaardeerd zijn en dat de toelichting niet voldoet aan 

relevante verslaggevingsvereisten. In onze risico-inschatting houden wij rekening met het feit dat de 

onderliggende beleggingen in deze niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen veelal genoteerde 

marktprijzen als basis van de waardering kennen hetgeen de schattingsonzekerheid verlaagt.
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Waardering en toelichting van beleggingen voor risico pensioenfonds zonder genoteerde marktprijzen

Onze controleaanpak Bij de controle van de beleggingen voor risico pensioenfonds hebben wij gebruikgemaakt van 

de werkzaamheden van een andere accountant. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor 

het oordeel, hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor 

de beleggingen voor risico pensioenfonds, 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. Door 

deze werkzaamheden, gecombineerd met de hierna beschreven werkzaamheden, hebben 

wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de beleggingen voor risico 

pensioenfonds verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen beoordeeld en controlewerkzaamheden 

uitgevoerd op de waardering van de beleggingen voor risico pensioenfonds per 31 december 2019. 

 – Voor de posities in niet-(beurs)genoteerde beleggingsfondsen zijn de waarderingen aangesloten 

met gecontroleerde jaarrekeningen 2019 van deze fondsen en vastgesteld of de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen en de belangrijkste uitgangspunten in de jaarrekeningen van deze 

beleggingsfondsen aansluiten op de grondslagen van de stichting. 

 – Voor de waardering van derivaten zijn de interne beheersmaatregelen van het 

waarderingsproces onderzocht. Daarnaast zijn de betreffende waarderingsmodellen getoetst 

en is voor een selectie van derivaten de waardering en de daarbij gehanteerde uitgangspunten 

getoetst op basis van inputvariabelen en marktgegevens.

Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot de beleggingen voor risico pensioenfonds 

onderzocht.

Belangrijke observaties Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering van 

beleggingen voor risico pensioenfonds zonder genoteerde marktprijzen per 31 december 2019 en 

de gerelateerde toelichting in de jaarrekening.
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Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

Risico De technische voorzieningen, waaronder de voorziening pensioenverplichtingen voor risico 

pensioenfonds, 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 Koninklijk 

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 ten grondslag 

liggen, bijzondere aandacht gehad in onze controle. 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de technische voorzieningen beschreven in de 

paragraaf ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’ en een nadere toelichting opgenomen 

in de toelichting op de balans per 31 december onder [7] en [8]. Uit deze toelichting blijkt dat een 

(schattings)wijziging heeft plaatsgevonden door de aanpassing van de voorziening excassokosten. 

Volgens deze toelichting is de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

hierdoor € 15,2 miljoen lager uitgekomen.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de technische 

voorzieningen niet toereikend gewaardeerd en toegelicht zijn.
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Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

Onze controleaanpak Bij de controle van de technische voorzieningen hebben wij gebruikgemaakt 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 gebruikgemaakt 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 2019. 

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 toepassing van de 

door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen beoordeeld en controlewerkzaamheden 

uitgevoerd op de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen per 31 december 2019. 

Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van de redelijkheid van de aannames en schattingen 

van de vereffenaars met betrekking tot de gekozen actuariële grondslagen en de aanwezigheid van 

een consistente gedragslijn alsmede de uitkomsten van het actuariële grondslagenonderzoek en 

de gehanteerde waarderingsgrondslagen besproken met de certificerend actuaris. Bij de uitvoering 

van deze werkzaamheden hebben wij een eigen actuariële specialist betrokken en specifiek de 

uitkomsten van de door de stichting uitgevoerde analyses op de ervaringssterfte en kostenopslag 

beoordeeld.

Tevens hebben wij de toelichtingen ten aanzien van de technische voorzieningen onderzocht.

Belangrijke observaties Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering per 31 

december 2019 of de toelichting van de technische voorzieningen.

Benadrukking van de gevolgen van de Corona-uitbraak voor het pensioenfonds

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving 

en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit 

te handhaven. De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn 

opgemaakt. De situatie verandert van dag tot dag. De gevolgen voor Stichting Pensioenfonds ANWB in liquidatie zijn uiteengezet 

in het bestuursverslag onder ‘Vooruitzichten macro en markten in het teken van politieke ontwikkelingen’ en in de toelichting op de 

jaarrekening onder ‘gebeurtenissen na balansdatum’. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het verslag over het boekjaar opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het verslag over het boekjaar andere informatie, die bestaat uit:

 – Het bestuursverslag, inclusief gebeurtenissen na balansdatum;

 – De overige gegevens;

 – Het voorwoord van de voorzitter, bestuur en organisatie, het meerjarenoverzicht, het rapport van de compliance officer, het verslag 

van de raad van toezicht, het verslag verantwoordingsorgaan en de bijlagen. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 – met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 – alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 

of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 

de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 

gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de vereffenaars voor de jaarrekening

De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW. In dit kader zijn de vereffenaars verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de vereffenaars noodzakelijk 

achten 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 moeten de vereffenaars afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moeten de vereffenaars de jaarrekening opmaken op basis 

van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de vereffenaars het voornemen hebben om de stichting te liquideren of de activiteiten 

te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De vereffenaars moeten 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 materiële 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 
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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 de vereffenaars en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 – Het vaststellen in de situatie dat de continuïteitsveronderstelling niet van toepassing is, dat de door de vereffenaars gehanteerde 

grondslagen overeenkomstig genoemd verslaggevingsstelsel aanvaardbaar zijn en dat voldaan is aan de toelichtingsvereisten. Als 

de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij ons oordeel aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring;

 – 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.

Wij communiceren met de vereffenaars 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 bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de vereffenaars 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.

Den Haag, 3 juni 2020

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Slager RA
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Bijlagen

Bijlage 1: kenmerken pensioenreglementen en -regelingen

Regelingen

Regeling A is van toepassing op werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1951 en die krachtens een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd op 31 december 1999 in dienst waren van de ANWB of gebruik maakten van de ANWB-regeling inzake vrijwillig 

vervroegd uittreden. Regeling A is een eindloonregeling waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang ouderdomspensioen 

ingaande op leeftijd 65, levenslang nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Deze regeling is gesloten.

Regeling B is op 1 januari 2000 in werking getreden. De regeling geldt voor de werknemer die in dienst van de ANWB is getreden 

na 31 december 1999 en voor de werknemer die in dienst van de ANWB is getreden vóór 1 januari 2000, maar geboren is na 

31 december 1950. Per 1 januari 2006 blijven in de regeling opgenomen de werknemers geboren vóór 1 januari 1950. De regeling 

voorziet op basis van een pensioenrichtleeftijd van 61 jaar in een levenslang ouderdomspensioen, een overbruggingspensioen, een 

(tijdelijk) nabestaandenpensioen en een wezenpensioen. Ook deze regeling is gesloten.

Regeling C is een middelloonregeling waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang ouderdomspensioen ingaande op leeftijd 

65, levenslang nabestaandenpensioen en wezenpensioen

Regeling C is van toepassing op werknemers die zijn geboren na 31 december 1949 en die deelnamen aan pensioenregeling B of aan 

de pensioenregeling Medical Air Assistance (MAA) en voor werknemers van ANWB B.V. die in dienst zijn getreden na 31 december 2005. 

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de actieve deelnemers in regeling C overgegaan naar regeling D. De tot en met 31 december 2012 

opgebouwde aanspraken van de betrokken actieve deelnemers blijven achter in regeling C. Regeling C is een gesloten regeling.

Regeling D is van toepassing op werknemers die zijn geboren na 31 december 1949 en die deelnamen aan pensioenregeling C 

en voor werknemers die in dienst van ANWB zijn getreden na 31 december 2012. Ook werknemers van Logicx zijn per 1 januari 

2015 overgegaan in deze regeling. Regeling D is een middelloonregeling waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang 

ouderdomspensioen ingaande op leeftijd 67, levenslang nabestaandenpensioen en wezenpensioen.

Regeling E is van toepassing op werknemers die vielen onder regeling D en die op 1 januari 2018 in dienst waren. Regeling E is 

vergelijkbaar met regeling D. De pensioenrichtleeftijd is echter 68.

Regeling MAA is een regeling voor medewerkers van de dochteronderneming Medical Air Assistance B.V. Regeling MAA is gelijk aan 

regeling C, zoals hierboven beschreven, en van toepassing voor medewerkers van MAA en specifiek helikopterpiloten geboren ná 

31 december 1949 of in dienst getreden na 31 december 2005. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de actieve deelnemers in regeling 

MAA overgegaan naar regeling D. De tot en met 31 december 2012 opgebouwde aanspraken van de betrokken actieve deelnemers 

blijven achter in regeling MAA. Regeling MAA is een gesloten regeling.
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Er is ook een gesloten regeling MAA, waarin alleen premievrijere rechten zijn opgenomen, specifiek voor helikopterpiloten geboren 

vóór 1 januari 1950 in dienst van MAA. Deze pensioenregeling voor helikopterpiloten is gelijk aan regeling B, met uitzondering van de 

pensioenrichtleeftijd en de periode waarin het overbruggingspensioen wordt opgebouwd. De pensioenrichtleeftijd in deze regeling

MAA is 60 jaar.

Regeling Unigarant 1991 -1999 heeft betrekking op ingegane pensioenen van gewezen deelnemers en pensioenen tijdens de periode 

1991 t/m 1999.

Regeling Unigarant 2000 is van toepassing op het vóór 1 januari 1950 geboren en vóór 1 januari 2006 in dienst zijnde personeel 

van Unigarant, een in verband met de pensioenregeling aangewezen dochteronderneming van de ANWB B.V. De regeling voorziet 

op basis van een pensioenrichtleeftijd van 63 jaar in een levenslang oudedagspensioen, een tijdelijk oudedagspensioen, een 

nabestaandenpensioen en een wezenpensioen.

Regeling Unigarant 2006 is een middelloonregeling waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang ouderdomspensioen 

ingaande op leeftijd 65, levenslang nabestaandenpensioen en wezenpensioen. De regeling is van toepassing op het ná 

31 december 1949 geboren personeel dat deelnam aan pensioenregeling Unigarant 2000 en voor personeel dat in dienst is getreden 

ná 31 december 2005. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de actieve deelnemers in regeling Unigarant 2006 overgegaan naar regeling 

Unigarant 2013. De tot en met 31 december 2012 opgebouwde aanspraken van de betrokken actieve deelnemers blijven achter in 

regeling Unigarant 2006. Regeling Unigarant 2006 is met ingang van 1 januari 2013 een gesloten regeling.

Regeling Unigarant 2013 is van toepassing op het ná 31 december 1949 geboren personeel dat deelnam aan pensioenregeling 

Unigarant 2006 en voor personeel dat in dienst is getreden ná 31 december 2012. Regeling Unigarant 2013 is een middelloonregeling 

waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang ouderdomspensioen ingaande op leeftijd 67, levenslang nabestaandenpensioen 

en wezenpensioen.

Regeling Unigarant 2018 is van toepassing op werknemers die vielen onder regeling Unigarant 2013 en die op 1 januari 2018 in dienst 

waren. Regeling Unigarant 2018 is vergelijkbaar met regeling Unigarant 2018. De pensioenrichtleeftijd is echter 68.

Regeling Logicx is vanaf 1 januari 2007 van toepassing op het personeel van Logicx met een minimum leeftijd van 21 jaar. Met ingang 

van 1 januari 2014 zijn de actieve deelnemers in regeling Logicx overgegaan naar regeling D Logicx Mobiliteit en per 1 januari 2015 

naar regeling D. De tot en met 31 december 2013 opgebouwde aanspraken van de betrokken actieve deelnemers blijven achter in 

regeling Logicx 2007.

Regeling Logicx 2007 is een middelloonregeling waarin toezeggingen worden gedaan voor levenslang ouderdomspensioen ingaande 

op leeftijd 65, levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. Regeling Logicx is met ingang van 1 januari 2014 een gesloten regeling.

De specifieke inhoud van deze regelingen is te vinden op www.pensioenfondsanwb.nl. Het fonds voert in 2018 een groot aantal 

regelingen uit. In 2019 zijn deze regelingen samengebracht in twee pensioenregelingen.

Toeslagen

Toeslagen regelingen ANWB

De indexatie van pensioenrechten en premievrije pensioenen is voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur van het pensioenfonds 

jaarlijks besluit of er wel of geen indexatie van deze pensioenen en -rechten plaatsvindt. Dit bestuursbesluit is afhankelijk van de 

financiële positie van het fonds. Als in enig jaar een indexatie is verleend, is het niet zeker of en in hoeverre in de toekomst ook wordt
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geïndexeerd. Er wordt geen geld gereserveerd voor indexatieverlening en er wordt geen premie voor betaald, de indexatie wordt, met 

één uitzondering bij Unigarant (zie aldaar), gefinancierd uit het beleggingsrendement. Indien het bestuur besluit tot toeslagverlening, 

geldt eenzelfde toeslagverlening voor de volgende aanspraken en rechten:

- De verzekerde pensioenrechten van de pensioengerechtigden.

- De verzekerde pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers.

- De verzekerde pensioenaanspraken van de deelnemers met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

- De verevende aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen in verband met einde huwelijk of samenwoning.

Het Fonds heeft de volgende voorwaardelijke toeslagregelingen:

Het percentage toeslag is voor de regelingen A, B, C, D, E, MAA en Logicx gebaseerd op de stijging van de afgeleide Consumenten 

Prijsindex voor alle huishoudens, over de periode juli voorgaand jaar en juli van het lopende jaar, met een maximum stijging van 4%. 

Een toegekende toeslag gaat in per 1 januari van enig jaar. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag

verleend van maximaal de hiervoor omschreven maatstaf. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en 

pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 

betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regelingen is te

typeren conform categorie D1 van de toeslagenmatrix (juli 2008).

Toeslagen Regelingen Unigarant

 – Voor deelnemers en voor gewezen deelnemers en pensioenen die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2016.

 – De pensioenaanspraken en -rechten voor al deze verzekerden worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de stijging van de 

afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens, over de periode juli voorgaand jaar en juli van het lopende jaar (direct 

voorafgaande aan de maand januari van toeslagverlening), met een maximum stijging van 4%. Deze toeslagverlening wordt 

gefinancierd uit het beleggingsrendement. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regeling is te typeren conform categorie D1 

van de toeslagenmatrix (juli 2008).

 – Voor ingegane pensioenen van gewezen deelnemers en pensioenen tijdens de periode 1991 t/m 1999.

 – De pensioenaanspraken en -rechten voor de verzekerden waarvoor de actieve deelname vóór 1 januari 2000 is geëindigd 

worden jaarlijks op 1 juli verhoogd met het percentage van de algemene loonontwikkeling, gepubliceerd door het CBS, met 

als referentieperiode januari vorig jaar tot januari lopend jaar, met een maximum van 3%. Deze toeslagverlening wordt niet 

gefinancierd uit het beleggingsrendement. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is een reserve (“reserve toeslagen”) 

gevormd, waaraan geen financiële middelen meer worden toegevoegd. De toeslag zal ieder jaar wordt verleend zolang deze 

reserve daar toereikend voor is en indien de wet- en regelgeving dit toestaat. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regeling is 

te typeren conform categorie D4 van de toeslagenmatrix (juli 2008).

 – Voor ingegane gewezen deelnemers en pensioenen tijdens de periode 2000 t/m 2003.

 – De pensioenaanspraken en -rechten voor de verzekerden onder deze regeling, waarvoor de actieve deelname tussen 

1 januari 2000 en 31 december 2003 is geëindigd worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met het percentage van de algemene 

loonontwikkeling, gepubliceerd door het CBS, met als referentieperiode oktober van het voorgaande jaar tot oktober van het 

lopende jaar (direct voorafgaande aan de maand januari van toeslagverlening). Deze toeslagverlening wordt gefinancierd uit 

het beleggingsrendement. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regeling is te typeren conform categorie D1 van de 

toeslagenmatrix (juli 2008).

 – Voor ingegane gewezen deelnemers en pensioenen op of na 1 januari 2004.

 – De pensioenaanspraken en -rechten voor al deze verzekerden worden jaarlijks op 1 januari verhoogd met de stijging van de 

afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens, over de periode oktober voorgaand jaar en oktober van het lopende jaar 

(direct voorafgaande aan de maand januari van toeslagverlening), met een maximum stijging van 4%. Deze toeslagverlening wordt 

gefinancierd uit het beleggingsrendement. Het toeslagbeleid van het Fonds voor deze regeling is te typeren conform categorie D1 

van de toeslagenmatrix (juli 2008).
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