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Voorwoord 

 

Dit is de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van de Stichting Pensioenfonds 

Unisys Nederland, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 juli 2017. 

Deze ABTN vervangt de vorige nota (versie augustus 2016). 

 

De belangrijkste wijzigingen in deze versie van de ABTN, ten opzichte van de vorige 

versie, zijn: 

 

o per 1 juli 2017 is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd en is SPUN een 

‘gesloten’ pensioenfonds geworden. 

o Wijziging governancestructuur bij valuta-afdekking  

 

Verder zijn typo’s verwijderd, cijfers geactualiseerd en tekstuele verduidelijkingen 

doorgevoerd. 

 

Het bestuur op 11 april 2017 heeft besloten tot liquidatie van het pensioenfonds en in 

samenhang daarmee een collectieve waardeoverdracht naar een Unisys kring binnen 

een Algemeen Pensioenfonds (APF). Die collectieve waardeoverdracht is aan 

voorwaarden verbonden, waaronder de instemming van de toezichthouder, De 

Nederlandsche Bank. Vanwege die nog te verlenen ‘goedkeuring’ is in deze ABTN nog 

geen rekening gehouden met de liquidatie en de collectieve waardeoverdracht.  

 

De toezichthouder, De Nederlandsche Bank, wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder 

geval binnen 2 weken na het verwerken van de aanpassingen in de concept versie 

door het bestuur in kennis gesteld van de nieuwe versie van de ABTN. 

 

 

Aldus ondertekend te Schiphol-Rijk, op 12 juli 2017. 

                                                              

                                                                                                           
 

W. Brandse        

Voorzitter       
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1. Inleiding 

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna ‘SPUN’ of pensioenfonds) is een 

ondernemingspensioenfonds. SPUN voert de pensioenregelingen uit van Unisys 

Nederland en daaraan gelieerde bedrijven (hierna ‘werkgevers’ of Unisys Nederland). 

Deelnemers aan het pensioenfonds zijn de (gewezen) werknemers van de aangesloten 

werkgevers, in overeenstemming met het bepaalde in het pensioenreglement. 

 

In artikel 3, lid 2 van de statuten staat dat SPUN werkt volgens een door het bestuur 

vastgestelde ABTN, zoals bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet (PW) en het 

daaruit voortvloeiende Besluit Financieel toetsingskader (FTK). De ABTN dient ter 

ondersteuning van de doelstellingen van SPUN, te weten het beheren van het voor de 

pensioenen bijeengebrachte vermogen en het uitkeren van pensioenen 

overeenkomstig de pensioenregelingen. 

 

De belangrijkste doelstelling van de ABTN is het integraal inzicht geven in: 

 het functioneren van het pensioenfonds; 

 het door het pensioenfonds te voeren beleid, de financiële opzet en de 

grondslagen waarop dit beleid berust; en  

 de grondslagen voor het beleggingsbeleid (inclusief het risicomanagement).  

 

In de ABTN wordt een beschrijving gegeven van de verplichtingen, de risico’s, de 

financiële opzet, de sturingsmiddelen en de organisatie van SPUN. De ABTN heeft 

voornamelijk een beleidsmatig karakter. Wanneer dat wenselijk wordt geoordeeld, 

wordt tevens op de uitvoering ingegaan. Alleen indien en voor zover het bestuur meent 

dat beleidskeuzes bijstelling behoeven, wordt deze nota dienovereenkomstig 

aangepast. Wijzigingen die binnen de in deze ABTN omschreven grenzen blijven, leiden 

niet tot aan aanpassing van de ABTN. De ABTN wordt verder niet gewijzigd wanneer 

bijvoorbeeld de beleggingsmix, op grond van economische omstandigheden en 

verwachtingen, wordt aangepast.  

 

Bij het vaststellen van de toe te passen actuariële technieken, het beleggingsbeleid en 

de balanswaardering heeft het bestuur zich laten leiden door de volgende algemene 

verwachtingen:  

 discontinuïteit van het eigen beheer door het pensioenfonds. 
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2. Organisatie pensioenfonds 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de missie, visie en doelstellingen van het pensioenfonds weer en 

bevat daarnaast een toelichting op de organisatie van het pensioenfonds. In paragraaf 

2.3 is het organisatieschema opgenomen. In de daaropvolgende paragrafen wordt 

ingegaan op de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, evenals op de 

wijze waarop toezicht op de uitvoering van de Unisys pensioenregelingen wordt 

gehouden.  

 

2.2 Missie, visie en doelstellingen 

Waar staat SPUN voor? 

SPUN wil zo goed mogelijk invulling geven aan de pensioenovereenkomsten die Unisys 

Nederland heeft afgesloten met haar (gewezen) werknemers. SPUN wil op een 

betrouwbare en professionele wijze een goede pensioenvoorziening voor gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden (deelnemers c.s.) verzorgen. Het beheren van 

het pensioenvermogen gebeurt tegen verantwoorde risico’s en op een maatschappelijk 

verantwoorde wijze. De deelnemers c.s. moeten op een effectieve wijze over hun 

pensioen worden geïnformeerd.  

 

Wat is de zienswijze van het bestuur?  

Het is een uitdaging om te voldoen aan de verwachtingen van deelnemers c.s. en 

werkgevers, om ambities, zekerheden en kosten met elkaar in lijn te brengen. Die 

uitdaging gaat het bestuur aan in een steeds complexere omgeving, die voortdurend 

hogere eisen stelt aan de besturing van het pensioenfonds. Uit het pensioenbeleid 

moet die gewenste balans blijken, moet een risicohouding blijken, zodanig dat de 

belanghebbenden zich er in kunnen vinden. Het pensioenbeleid moet een kader zijn 

voor de vertaling van ambities, zekerheden en kosten naar concrete keuzes. Als zou 

blijken dat de missie, visie en doelstellingen niet meer kunnen worden waargemaakt of 

de uitdagingen niet meer realistisch zijn, wordt het bedrijfsmodel heroverwogen.  

 

Wat wil het pensioenfonds bereiken? 

Het pensioenfonds streeft naar een zo optimale vertaling van de gewenste samenhang 

tussen ambities, zekerheden en kosten. Het huidige pensioencontract voorziet in een 

hybride pensioenregeling, een combinatie van een voorwaardelijk geïndexeerde 

middelloonregeling en een beschikbare premieregeling1 voor het inkomen boven een 

vastgesteld salarisplafond2. De pensioenregeling kent een CDC karakter; is de 

gedempte kostendekkende premie niet toereikend, dan wordt de opbouw beperkt. De 

primaire doelstelling van SPUN ligt bij het nakomen van de nominale 

pensioentoezeggingen. Secundair geldt dat in het geval de financiële positie van het 

pensioenfonds het toelaat de pensioenaanspraken en –uitkeringen worden verhoogd.  

  

                                           
1 Voor nieuwe deelnemers geldt sinds 1 september 2012, een volledige beschikbare 

premieregeling 
2 Tot het fiscaal maximaal gefacilieerde salarisniveau van € 103.317 (2017) 
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Uitgaande van de hiervoor geformuleerde doelstellingen zijn de volgende kritische 

prestatie-indicatoren te formuleren: 

 Het voorkomen van pensioenverlagingen (vanwege een solvabiliteit beneden 

het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) of het niet kunnen indienen van 

een sluitend herstelplan). 

 Het kunnen verlenen van toeslagen, conform de verwachtingen van gewezen 

deelnemers aan de middelloon pensioenregeling. 

 Het kunnen verlenen van toeslagen, over de opgebouwde overige 

pensioenaanspraken en -rechten. 

 

Andere vertrekpunten bij het opstellen van het pensioenbeleid zijn: 

 Het behoud van een collectieve pensioenregeling (naast de beschikbare 

premieregelingen).  

 Beperkte risk appetite. 

De formele risicohouding heeft het bestuur in 2015 vastgesteld. De 

risicohouding is afgestemd met vertegenwoordigers van de belanghebbenden 

en getoetst door het verantwoordingsorgaan. De algemene lijn is dat er 

bereidheid bestaat om enig risico te accepteren, als daarmee de kans op het 

verlenen van toeslagen en het opvangen van een stijging van de kosten 

vanwege een toename van de levensverwachting behouden blijft. Dit heeft het 

bestuur vertaald in een beperking van de kans op onderdekking en een 

beperking van de kans op niet tijdig herstel.  

 Going concern 

Het pensioenfonds is een middel om de pensioentoezeggingen tegenover de 

(gewezen) werknemers van Unisys Nederland na te komen. Het pensioenfonds 

in stand houden is geen doel op zich. Het bestuur heeft besloten tot liquidatie 

van het pensioenfonds en in samenhang daarmee tot een collectieve 

waardeoverdracht te realiseren uiterlijk per 31 december 2017  

 

2.3 Statuten en organisatieschema 

SPUN is opgericht op 3 juni 1986. De laatste statutenwijziging vond plaats op 4 juli 

2014. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 

41205530. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en aangesloten bij de 

Pensioenfederatie. 

 

Het pensioenfonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenreglementen, 

zoals die gelden voor de (gewezen) werknemers van Unisys in Nederland (hierna 

Unisys Nederland of de werkgevers). De stichting onderhoudt 

uitvoeringsovereenkomsten met de volgende ondernemingen: 

 Unisys Nederland NV; 

 Unisys Corporation IDC; 

 Unisys Global Holding BV. 

 

De inhoud van de uitvoeringsovereenkomst wordt nader toegelicht in 4.3.  
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De organisatiestructuur kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

2.4 Bestuurssamenstelling  

Het bestuur bestaat uit acht leden. De leden worden benoemd door het bestuur na een 

voordracht of verkiezingen. Vier leden worden voorgedragen door de werkgevers, twee 

leden worden voorgedragen door de ondernemingsraden van de aangesloten 

werkgevers en twee leden worden verkozen door de pensioengerechtigden.  

Het paritair samengestelde bestuur kan een of twee onafhankelijke bestuursleden 

benoemen.  

 

Het pensioenfonds kent drie statutaire functies, te weten de voorzitter, de 

vicevoorzitter en de secretaris. De benoemde bestuursleden besluiten in onderling 

overleg over de verdeling van de bestuursfuncties. Bij voorkeur worden de drie 

statutaire functies verdeeld over de drie bestuursgeledingen.  

 

2.5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur 

2.5.1. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur 
 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn (deels) 

vastgelegd in de statuten van het fonds. Het bestuur heeft de volgende (belangrijkste) 

taken en verantwoordelijkheden: 

 het toezien op de naleving van de statuten, reglementen en overeenkomsten; 

 het toezien op de naleving van de Code pensioenfondsen, zoals opgesteld door 

de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid; 

 verantwoording afleggen over het gevoerde beleid; 

 het besturen van het pensioenfonds, met in acht name van een beheerste en 

integere bedrijfsvoering; 

Toezicht intern

Verantwoording

Visitatiecommissie

Deelnemers

Bestuur

VermogensbeheerPensioenbeheer

Bestuursbureau

Certificering

Actuaris

Accountant 

Advisering

Actuarieel
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 het beheren van de toevertrouwde middelen, inclusief het innen van premies en 

uitkeren van pensioen; 

 het vertegenwoordigen van het pensioenfonds in en buiten rechte; 

 het inrichten van een klachtenprocedure;  

 het instellen van een verantwoordingsorgaan en het benoemen van het intern 

toezichtorgaan. 

 het opstellen van de (verplichte) fondsdocumenten, waaronder het sluiten en in 

stand houden van een uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers en het 

opstellen van een pensioenreglement conform het bepaalde in de 

pensioenovereenkomsten en de uitvoeringsovereenkomst; 

 de uitvoering van het premie-, indexatie-, kortings- en beleggingsbeleid, 

conform de ABTN; en 

 het informeren van deelnemers c.s. over hun pensioen (aanspraken en 

rechten), evenals over de algehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. 

 

Het bestuur heeft de volgende (belangrijkste) bevoegdheden: 

 het opdragen van het dagelijkse beleid van het pensioenfonds aan tenminste 

twee bestuursleden; 

 het nemen van besluiten, over onder meer de wijziging van de statuten en de 

pensioenreglementen, alsmede het vaststellen van (wijzigingen in) de ABTN;  

 het nemen van besluiten over de liquidatie, fusie of splitsing van het 

pensioenfonds; 

 het uitbesteden van werkzaamheden aan derde-(rechts)personen; 

 het benoemen van commissies, die met een speciale taak worden belast en 

waarvan de bevoegdheden bij bestuursbesluit worden geregeld; 

 het benoemen van de externe onafhankelijke accountant en de externe 

onafhankelijke certificerend actuaris van het pensioenfonds; en 

 het benoemen van andere externe (adviserende) deskundigen.  

 

Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het 

pensioenfonds betrokken gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere 

aanspraakgerechtigden en de werkgevers. Het bestuur draagt er zorg voor dat dezen 

zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 

 

2.5.2. Digitale besluitvorming  
 

In artikel 10, vijfde lid van de statuten is bepaald dat een digitale verklaring van de 

gezamenlijk fungerende bestuursleden, mits een bevoegd college vormend, dezelfde 

rechtskracht heeft als een met algemene stemmen genomen besluit in een 

bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Het bestuur heeft de voorwaarden waaronder geldige digitale besluitvorming kan 

plaatsvinden nader geformuleerd en wel als volgt: 

o het initiatief voor een digitaal te nemen besluit kan liggen bij een bestuurslid of 

de directeur: 

o de initiatiefnemer formuleert een voorstel, waarover hij/zij digitale 

besluitvorming van het bestuur wenst; 

o de initiatiefnemer draagt er zorg voor dat alle bestuursleden -en de directeur  

als hij niet de initiatiefnemer is- het voorstel per e-mail ontvangen. In het 

voorstel vermeldt de initiatiefnemer de datum en het tijdstip tot waarop de 

bestuursleden uiterlijk kunnen reageren. 

Er is sprake van geldige digitale besluitvorming indien:  

o alle bestuursleden per e-mail instemmen met het voorstel zoals dat is 

geformuleerd; 

o en de instemming kenbaar wordt gemaakt voordat de datum en het tijdstip 

zoals vastgelegd in het voorstel zijn verstreken. 
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Als de initiatiefnemer een bestuurslid is, wordt er van uitgegaan dat hij/zij instemt met 

het voorstel zoals geformuleerd. 

De initiatiefnemer draagt zorg voor de archivering van de e-mails met de 

onvoorwaardelijke instemming van alle bestuursleden en meldt per e-mail direct na de 

sluiting van de termijn voor reactie het resultaat aan alle bestuursleden en de 

directeur van het pensioenfonds. Het besluit conform het voorstel gaat in zodra het 

resultaat per e-mail is gepubliceerd. Tijdens de eerstkomende reguliere 

bestuursvergadering wordt het besluit bevestigd. 

2.6 Dagelijks bestuur 

Het bestuur heeft de dagelijkse gang van zaken gedelegeerd aan drie bestuursleden, 

te weten de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris. De drie bestuursleden 

worden daarbij ondersteund door de directeur van het pensioenfonds. In het geval van 

een vacature wordt een ander bestuurslid betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, 

zodanig dat de pariteit behouden blijft.  

Deze delegatie is in beginsel niet aan randvoorwaarden gebonden, hetgeen impliceert 

dat de drie bestuursleden in samenspraak met de directeur, een eigen invulling kunnen 

geven aan het dagelijkse beleid. Daarover wordt in bestuursvergaderingen wel 

verantwoording afgelegd. 

 

Het dagelijks bestuur, samen met de directeur, stelt de agenda van de 

bestuursvergaderingen samen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goede 

verloop van de bestuursvergaderingen en de controle op de uitvoering van de 

actiepunten. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

vaststellen van de notulen. De secretaris is verantwoordelijk voor het verzenden van 

de uitnodigingen van de bestuursvergaderingen, inclusief het verzenden van de 

vergaderstukken. De secretaris draagt verder zorg voor de aan- en afmelding van 

bestuursleden bij de toezichthouder en de Kamer van Koophandel en het toezenden 

van nieuwe of gewijzigde fondsdocumenten aan de toezichthouder.  

 

2.7 Deskundigheid  

Ten einde haar taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen vervullen, dient het 

bestuur als collectief, maar ook de bestuursleden op individuele basis, te beschikken 

over voldoende deskundigheid en competenties. Tenminste moet worden voldaan aan 

het vereiste van ‘goed bestuur’, zoals dat is vastgelegd in de PW, de Code 

pensioenfondsen en de beleidsregels van de toezichthouder. Om dit te realiseren, heeft 

het pensioenfonds een geschiktheidsplan opgesteld. In dit plan worden naast 

deskundigheidseisen ook de benodigde competenties weergegeven. In de 

deskundigheidsmatrix is vastgelegd over welke (basis)kennis ieder bestuurslid dient te 

beschikken per aandachtsgebied (besturen van een organisatie, relevante wet- en 

regelgeving, pensioenregelingen en -vormen, financieel-technische en actuariële 

aspecten, administratieve organisatie en interne controle, communicatie en 

uitbesteding). 

 

Geschiktheidsniveau A, zoals vastgelegd in de Handreiking geschikt 

pensioenfondsbestuur is het minimumniveau voor het hele bestuur. Het niveau A bevat 

kennis, inzicht en oordeelsvorming op het gebied van begrippen en systemen van de 

pensioenmaterie, zoals benoemd in de zogenoemde eindtermen. Door een combinatie 

van ervaring en aanvullende opleidingen moet een bestuurslid een verdiept 

deskundigheidsniveau (niveau B) bereiken. SPUN streeft er naar dat alle bestuursleden 

in belangrijke mate over niveau B beschikken. Een opleidingsplan maakt deel uit van 

het deskundigheidsplan. 
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Besturen is een collectief proces onder invloed van krachten van binnen en buiten het 

pensioenfonds, gericht op een goede balans tussen reflectie en actie. Bestuursleden 

dienen daarom ook over de juiste competenties te beschikken. Professioneel gedrag is 

een belangrijk element in de uitoefening van de bestuursfunctie. Het gaat daarbij om 

aspecten als aantoonbaar voldoende tijd, de fondskarakteristieken ‘in de genen’ 

hebben en een goed ontwikkeld bewustzijn op het gebied van ‘boardroom dynamics’. 

Integriteit is een sleutelelement in het professionele gedrag.  

 

Bij vacatures in het bestuur wordt een functieprofiel opgesteld. Het bestuur verzoekt 

de voordragende partijen (de werkgevers of ondernemingsraad) bij de benoeming van 

kandidaat bestuursleden zoveel als mogelijk rekening te houden met de profielschets. 

Toetsing van kandidaat bestuursleden aan de profielschets maakt deel uit van de 

verkiezingen voor de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. Al naar 

gelang de omstandigheden wordt het profiel aangevuld met specifieke 

deskundigheidseisen en/of competenties.  

Het pensioenfonds heeft een diversiteitsbeleid ontwikkeld. Dat beleidskader beoogt 

meer diversiteit binnen de fondsorganen te krijgen en behouden. Diversiteit maakt 

deel uit van de profielschets. 

 

2.8 Zelfevaluatie 

Het bestuur evalueert periodiek het functioneren van het bestuur als geheel en van de 

individuele bestuursleden. De uitkomsten van de evaluatie worden in het bestuur 

besproken en kunnen aanleiding zijn tot het nemen van acties. De zelfevaluatie is 

opgenomen in het geschiktheidsplan.  

 

2.9 Compliance  

Het pensioenfonds kent een Compliance Statuut waarin de grondslagen voor het 

compliance beleid en de inrichting van de compliance functie zijn weergegeven. Het 

pensioenfonds kent een gedragscode. Op de naleving daarvan wordt toezicht 

gehouden door een externe deskundige. Die deskundige rapporteert aan de voorzitter 

van het bestuur. Een samenvatting van die rapportage neemt SPUN op in het 

bestuursverslag  

 

2.10 Commissies 

Het bestuur heeft een viertal permanente commissies ingesteld, te weten een 

beleggingscommissie, communicatiecommissie, personeelscommissie en 

klachtencommissie. Er wordt naar gestreefd dat de commissies steeds ‘paritair’ zijn 

samengesteld. In een commissie heeft ook de directeur van het pensioenfonds zitting, 

behoudens in de klachtencommissie. Er kunnen derde-deskundigen in een commissie 

worden opgenomen. Naast deze permanente commissies kan het bestuur besluiten tot 

het instellen van tijdelijke commissies of werkgroepen. Het pensioenfonds kent verder 

een klankbordgroep communicatie. 

 

2.10.1 Beleggingscommissie 

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het (strategisch) beleggingsbeleid. Aan 

dat beleid liggen ‘investment beliefs’ ten grondslag (zie bijlage 2). De commissie heeft 

een adviserende rol en kan anderzijds zelfstandig besluiten nemen, vooral wat betreft 

tactische en operationele aangelegenheden. De commissie heeft bovendien de 

opdracht om de fiduciair manager te monitoren. De commissie rapporteert iedere 
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bestuursvergadering aan het voltallige bestuur. Zie voor het mandaat van de 

commissie verder hoofdstuk 6. 

 

De samenstelling van de commissie is als volgt: 

 tenminste een bestuurslid namens de werkgevers; 

 tenminste een bestuurslid namens de werknemers; 

 tenminste een bestuurslid namens de pensioengerechtigden; 

 de directeur van het pensioenfonds; en 

 een onafhankelijke, externe adviseur. 

In voorkomende gevallen kunnen de werkgevers of de ondernemingsraden een niet-

bestuurslid voordragen voor de commissie.  

De vergaderingen van de commissie kunnen worden bijgewoond door een delegatie 

van de fiduciair manager en in voorkomende gevallen door een delegatie van een 

vermogensbeheerder. Zie verder Hoofdstuk 6. 

 

2.10.2 Klachtencommissie 

De leden van de klachtencommissie worden door het bestuur benoemd. De 

klachtencommissie adviseert het bestuur over door deelnemers c.s. ingediende 

klachten en geschillen met betrekking tot door pensioenfondsbureau genomen 

besluiten en/of de organisatie waaraan de uitvoering van de pensioenregelingen is 

uitbesteed. Het gaat om klachten en geschillen over de uitvoering van de 

pensioenregelingen. De behandeling van de klachten vindt plaats conform de 

klachtenregeling van SPUN. 

De samenstelling en werkwijze van de commissie is beschreven in de Klachtenregeling, 

die op de website (www.spun.nl) is gepubliceerd. 

 

2.10.3 Communicatiecommissie 

Het bestuur heeft uit haar midden een communicatiecommissie samengesteld. De 

commissie adviseert het bestuur over het communicatiebeleid en houdt toezicht op de 

uitvoering van het communicatiebeleidsplan. Namens de commissie onderhoudt de 

directeur de contacten met het externe communicatiebureau. De commissie 

onderhoudt de contacten met de klankbordgroep communicatie.  

 

De klankbordgroep communicatie bestaat uit deelnemers c.s. van het pensioenfonds 

en adviseert over met name begrijpelijkheid van de collectieve communicatie-uitingen 

van SPUN. De klankbordgroep kan adviseren over de pensioenonderwerpen waaraan 

het pensioenfonds aandacht moet besteden. De klankbordgroepleden vervullen 

daarnaast een ‘ambassadeursrol’.  

 

2.10.4 Personeelscommissie 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de medewerker van het 

pensioenfonds. Het bestuur heeft die verantwoordelijkheid gedelegeerd aan een 

bestuurscommissie, die het bestuur uit haar midden heeft samengesteld. De 

commissie legt verantwoording af in de bestuursvergadering.  

De personeelscommissie heeft van het bestuur de volgende opdracht gekregen: De 

commissie streeft een professionele werkgever-werknemer verhouding na. De 

commissie doet, indien dat wenselijk of noodzakelijk is, voorstellen voor de aanpassing 

van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 
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2.11 Andere organen 

2.11.1 Verantwoordingsorgaan: samenstelling, taken en bevoegdheden  

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden. Twee leden vertegenwoordigen de 

gewezen deelnemers/werknemers van het pensioenfonds, één lid de aangesloten 

werkgevers en vier leden de pensioengerechtigden. Het doel, de samenstelling en de 

werkwijze van het verantwoordingorgaan zijn vastgelegd in de statuten en verder 

uitgewerkt in een door het bestuur – na consultatie van het verantwoordingsorgaan - 

vastgesteld reglement. 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over onder 

andere: 

 het handelen van het bestuur;  

 het door het bestuur gevoerde beleid; en  

 over beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst.  

 

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur bij (de uitvoering van) het door 

haar gevoerde beleid en haar beleidskeuzes voor de toekomst op evenwichtige wijze 

rekening heeft gehouden met de belangen van alle bij het pensioenfonds betrokken 

belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het 

handelen van het bestuur wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, 

in het jaarverslag over het betreffende boekjaar opgenomen.  

 

 

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht om advies uit te brengen onder 

andere over:  

 het beleid inzake beloningen (van het bestuur); 

 de vorm en inrichting van het intern toezicht (bij SPUN visitatie); 

 het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; 

 het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; 

 de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het 

pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; 

 de liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; 

 het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; 

 het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, en 
 samenvoeging van het pensioenfonds met andere pensioenfondsen.  

Het pensioenfonds verstrekt desgewenst alle inlichtingen die het 

verantwoordingsorgaan voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 

 

2.11.2 Intern toezicht: samenstelling, taken en bevoegdheden 

Het intern toezicht is door SPUN vormgegeven via de instelling van een 

visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke, externe 

deskundigen. De leden van de commissie zijn door het bestuur geselecteerd op basis 

van hun meerjarige (pensioenfonds)bestuurlijke ervaring en/of -kennis, waardoor zij in 

staat zijn om bestuurlijke processen te kunnen beoordelen en een sparringpartner voor 

het bestuur kunnen zijn. Voor de werkzaamheden van de visitatiecommissie is door 

het bestuur een reglement opgesteld. 

 

De visitatiecommissie dient een onafhankelijk oordeel te vellen over het functioneren 

van het bestuur als zodanig. In die beoordeling worden de volgende beleidsmatige 

aspecten betrokken: 

 de beleids- en bestuursprocedures en –processen en de zogenaamde checks-

and-balances binnen het pensioenfonds; 
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 de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd; en 

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

 

Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de wijze waarop het bestuur zijn besluiten 

neemt, de kwaliteit van zijn adviseurs en externe providers beoordeelt en toezicht 

houdt op de uitvoering van de pensioenregeling. De visitatiecommissie rapporteert na 

afronding van de visitatie aan het bestuur. De aanbevelingen worden opgenomen in 

het jaarverslag.  

 

2.12 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het 
pensioenfondsbureau 

Het pensioenfonds beschikt over een pensioenbureau.  

In de verhouding tussen het bestuur en de directeur van het bureau geldt het 

volgende: 

 het bestuur kan de directeur instructies geven van algemene strekking; 

 de directeur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen; 

 het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering (van de uitgangspunten) 

van het beleid; de directeur voert dat beleid uit en doet gevraagd of 

ongevraagd voorstellen om het beleid aan te passen, dan wel voorstellen om te 

voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of aanwijzingen van 

toezichthouder(s); 

 de directeur is procuratiehouder met een door het bestuur vastgestelde 

omschrijving van zijn tekenbevoegdheid; de tekenbevoegdheid wordt 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 het bestuur stelt in overleg met de directeur het budget voor de kosten van het 

pensioenbeheer vast; en 

 binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar brengt de directeur schriftelijk 

aan het bestuur verslag uit van het gevoerde beleid (concept bestuursverslag), 

onder gelijktijdige overlegging van de overige jaarstukken.  

 

Het pensioenbeheer (pensioen- en financiële administratie) is overgedragen aan een 

pensioenuitvoeringsorganisatie. Het pensioenbureau is verantwoordelijk voor de 

monitoring van de pensioenuitvoeringsorganisatie en rapporteert daarover aan het 

bestuur. Verder draagt de directeur van het bureau onder meer zorg voor de 

beleidsmatige ondersteuning van het bestuur, het onderhouden van de contacten met 

externe adviseurs en de toezichthouders, evenals de uitvoering van de collectieve 

pensioencommunicatie. 

   

De directeur stelt het bestuursverslag op. Onder verantwoordelijkheid van de directeur 

stelt de pensioenuitvoeringsorganisatie de jaarrekening op, bestaande uit een balans, 

staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht met de toelichtingen daarop, inclusief 

een risicoparagraaf. Jaarlijks, uiterlijk per 30 juni, stelt het bestuur de jaarstukken 

vast omvattende het bestuursverslag, de jaarrekening en de verslagstaten voor De 

Nederlandsche Bank. Het bestuur stelt die jaarstukken niet vast dan nadat de 

certificerende actuaris en de onafhankelijke accountant hun respectievelijke 

verklaringen hebben kunnen afgeven. Met het vaststellen van de jaarstukken wordt 

aan de directeur decharge verleend. 

 

Aan de directeur is de volgende procuratie verleend: 

 Betalingen aan derden: 

- Alle betalingen verricht door de pensioenuitvoeringsorganisatie namens 

SPUN worden eerst aan het pensioenfonds ter goedkeuring voorgelegd. De 

directeur kan de bedragen fiatteren. Daaraan is geen limiet gesteld. 
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- Betalingen aan de directeur, m.u.v. de salarisbetaling, worden altijd 

gefiatteerd door de voorzitter van het bestuur, of bij zijn absentie door een 

ander lid van het dagelijks bestuur.  

 Betalingen uit hoofde van het pensioenbeheer: 

- Betalingen die voortvloeien uit het pensioenbeheer, zoals het periodiek 

uitkeren van pensioenen, worden niet eerst aan het pensioenfonds ter 

goedkeuring voorgelegd.  

 Contracten:  

- Omdat de directeur limietloos betalingen kan fiatteren, worden contracten 

met waarde van meer dan € 50.000 door de directeur aan één of meer 

bestuursleden voor akkoord voorgelegd.  

 Accorderen: 

- Het accorderen van betalingen door de pensioenuitvoeringsorganisatie door 

de directeur vindt plaats via een bevestiging per email aan de hand van een 

scan van de nota.  

In de verhouding tussen pensioenfonds en pensioenuitvoeringsorganisatie geldt een 

autorisatie- en procuratieregeling. De regeling ondersteunt de kwalitatieve uitvoering 

van de financiële transacties voor de klanten die de financiële en pensioenadministratie 

hebben uitbesteed aan de pensioenuitvoeringsorganisatie. 

2.13 Uitbesteding 

Het pensioenfonds kan, binnen de grenzen zoals die zijn vastgelegd in de PW, 

bepaalde werkzaamheden uitbesteden. Het pensioenfonds heeft haar beleid in deze 

vastgelegd.  

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden. De 

directeur monitort namens het bestuur de kwaliteit van de werkzaamheden en 

rapporteert daar periodiek over aan het bestuur. De zogenoemde ISAE 3402 

verklaringen die het pensioenfonds van de dienstverleners ontvangt dienen ter 

ondersteuning van de oordeelsvorming.  

Periodiek evalueert het pensioenfonds de uitbestedingsrelaties. De evaluatie is primair 

gericht op het verbeteren van de dienstverlening en het versterken van de bestaande 

relatie. Een evaluatie is net zo goed een proeve van zelfreflectie; onderzoek of de 

belangen van het pensioenfonds en de deelnemers c.s. nog maximaal worden gediend.  

  

2.14 Beheerste en integere bedrijfsvoering 

2.14.1 Organisatie 

SPUN heeft zijn uitvoeringsorganisatie zodanig ingericht dat deze een beheerste en 

integere bedrijfsvoering waarborgt, waaronder een goede administratieve organisatie 

en interne controlemechanismen. SPUN heeft een risicoraamwerk opgesteld en draagt 

zorg voor de duurzame beheersing van de gedefinieerde risico’s (zie hoofdstuk 7). 

Onderdeel van de beheersing van de bedrijfsvoering is het uitbestedingsbeleid. Er zijn 

voorwaarden geschapen waardoor het bestuur ‘in control’ is over de uitbestede 

werkzaamheden en over de uitvoering daarvan verantwoording kan afleggen. Daartoe 

worden gerekend procedures, maatregelen en informatievoorziening om de uitvoering 

van de uitbestede werkzaamheden te kunnen monitoren, beoordelen en waar nodig bij 

te sturen. 

 

Onderdeel van de beheerste bedrijfsvoering is het zogenoemde financieel crisisplan. 

Het financieel crisisplan is opgenomen in bijlage 1. 
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2.14.2 Integriteit 

Integriteit is een wezenskenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. 

Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie maar ook het 

vertrouwen dat deelnemers in het pensioenfonds moeten kunnen stellen. Met het 

integriteitbeleid stimuleert het pensioenfonds dat alle verbonden personen handelen in 

overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen, met 

specifiek voor SPUN geldende waarden en normen en uiteraard met de toepasselijke 

wet- en regelgeving. Het beleid verschaft inzicht aan belanghebbenden over het 

onderkennen van integriteitrisico’s, de genomen beheersingsmaatregelen en de 

controle op die maatregelen. De integrale analyse van de integriteitrisico’s is 

vastgelegd in een separaat document.  

SPUN heeft risico’s geanalyseerd en beschikt over procedures en maatregelen met 

betrekking tot het tegengaan van belangenverstrengeling. De gedragscode geeft ook 

voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten. Alle verbonden personen worden 

geacht jaarlijks een nalevingsverklaring te ondertekenen.  

2.14.3 Beloningsbeleid  

SPUN voert een beloningsbeleid dat past binnen de kaders van het duurzaam 

beheersen van financiële en niet-financiële risico’s. Beloningen van 

(mede)beleidsbepalers bevatten geen ‘prikkels’ tot het nemen van meer risico’s dan 

voor het pensioenfonds aanvaardbaar is.  

Bij uitbesteding heeft het pensioenfonds zicht op het beloningsbeleid bij de organisatie 

waaraan werkzaamheden worden uitbesteed. Dat beloningsbeleid mag niet 

aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico’s. Het pensioenfonds vormt 

zich een oordeel over het beloningsbeleid en betrekt dat bij de keuze van de 

organisatie waaraan werkzaamheden worden uitbesteed. 

 

2.15 Toezicht, controle en verantwoording 

2.15.1 Interne controle en verantwoording 

Het primaire verantwoordingsdocument van het bestuur is het jaarverslag. Dat omvat 

een verslag van bestuur, de jaarrekening en de overige gegevens, waaronder 

informatie over het risicomanagement. De jaarrekening omvat de balans, de staat van 

baten en lasten, een kasstroomoverzicht, toelichtingen daarop, evenals een 

risicoparagraaf en de bestemming van het resultaat. Verder worden in de jaarrekening 

opgenomen de verklaring van de certificerende actuaris, de controle verklaring van de 

onafhankelijke accountant en het oordeel van het verantwoordingsorgaan en het 

rapport van de visitatiecommissie. Het jaarverslag wordt opgesteld in 

overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de 

Richtlijn 610 van de Raad voor de Jaarverslaglegging.  

 

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het 

verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur bij (de uitvoering van) het door haar 

gevoerde beleid en haar toekomstige beleidskeuzes op evenwichtige wijze rekening 

heeft gehouden met de belangen van alle bij het fonds betrokken belanghebbenden.  

 

De visitatiecommissie velt jaarlijks een onafhankelijk oordeel over het functioneren van 

het bestuur als zodanig. In die beoordeling worden de volgende beleidsmatige 

aspecten betrokken: 

 de beleids- en bestuursprocedures en –processen en de zogenaamde checks-

and-balances binnen het fonds; 

 de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; en 

 de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de lange termijn. 
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Daarbij wordt vooral gekeken naar de wijze waarop het bestuur zijn besluiten neemt 

en toezicht houdt op de uitvoering van de pensioenregeling. 

 

2.15.2 Externe controle en toezicht 

Het bestuur heeft een onafhankelijke, externe accountant belast met de controle van 

de jaarrekening van het pensioenfonds. De accountant beoordeelt de opzet en de 

werking van de getroffen beheersingsmaatregelen, voor zover deze relevant zijn voor 

de controle van de jaarrekening. De accountant legt zijn bevindingen voor aan het 

bestuur door middel van een management letter en/of een verklaring bij de 

jaarrekening.  

Het bestuur heeft een certificerend actuaris benoemd die jaarlijks onder meer 

beoordeelt of de pensioenvoorzieningen, het MVEV en het VEV toereikend zijn 

vastgesteld. Tevens vormt de actuaris zich een oordeel over de vermogenspositie van 

het pensioenfonds, over de gehanteerde actuariële grondslagen en de kostendekkende 

premie. Op basis van deze beoordeling geeft de certificerende actuaris jaarlijks een 

actuariële verklaring af.  

 

SPUN leeft de beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties na. 

Deze gedragscode beoogt de onafhankelijkheid van de certificerende actuaris te 

waarborgen. Met het oog daarop verricht de certificerende actuaris geen 

advieswerkzaamheden voor SPUN. Een andere, externe actuaris adviseert het bestuur 

over het te voeren financiële, indexatie- en pensioenbeleid. 

 

2.15.3 Toezichtrapportages 

Het pensioenfonds verstrekt periodiek zogenoemde staten aan de toezichthouder, 

DNB. De wet bepaalt welke aspecten van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds de 

staten omvatten. De feitelijk indiening van de staten maakt onderdeel van de 

uitbestede werkzaamheden. Het pensioenfonds controleert vooraf de inhoud van de 

staten en ziet toe op de tijdig indiening.   
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3. Pensioenreglement 

De door SPUN opgestelde pensioenreglementen regelen de verhouding tussen het 

pensioenfonds en de deelnemers c.s. De pensioenreglementen worden vastgesteld in 

overeenstemming met de pensioenovereenkomsten en de uitvoeringsovereenkomst. 

Het reglement is bepalend voor de pensioenaanspraken en –rechten van deelnemers 

c.s.  

 

Met ingang van 1 juli 2017 vindt geen pensioenopbouw meer plaats bij SPUN. 

3.1 Pensioenaanspraken en –rechten. 

In verband met de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst per 1 juli 2017 zijn de 

pensioenregelingen aangepast. Er vindt vanaf die datum geen pensioenopbouw mee 

plaats. De tot 1 juli 2017 ‘actieve’ deelnemers worden vanaf die datum door het 

pensioenfonds als gewezen deelnemers aangemerkt. 

 

Voor alle tot 1 januari 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) 

deelnemers en pensioenrechten van pensioengerechtigden geldt vanaf die datum het 

Unisys pensioenreglement (thans 14e nota van wijziging). Vanaf 1 januari 2013 is ook 

het pensioenreglement Unisys combi pensioen van kracht, voor de toekomstige 

opbouw van pensioenaanspraken en pensioenkapitaal voor de ‘bestaande’ deelnemers. 

Vanaf 1 september 2012 is het pensioenreglement Unisys Pensioenkapitaalplan van 

kracht, voor de toekomstige opbouw van pensioenkapitaal voor de ‘nieuwe’ 

deelnemers. Voor de volledige inhoud van de pensioenregelingen wordt verwezen naar 

de betreffende pensioenreglementen. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken 

van de geldende pensioenregelingen beschreven. 

 

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor de ‘bestaande’ deelnemers de regeling Unisys combi 

pensioen. Bestaande deelnemers zijn werknemers van Unisys Nederland die op 31 

augustus 2012 deelnamen aan de toen door SPUN uitgevoerde pensioenregeling en 

ook nog deelnemer zijn op 1 januari 2013. De Unisys combi pensioenregeling is een 

hybride pensioenregeling, een combinatie van een middelloonregeling tot een bepaald 

salarisplafond en een beschikbare premieregeling voor het inkomen vanaf dat 

salarisplafond tot een bepaald maximum salaris. De belangrijkste kenmerken van die 

hybride regeling zijn: 

 voorwaardelijke geïndexeerde middelloonregeling tot bepaald inkomensniveau; 

 pensioenleeftijd 65 jaar;  

 in het pensioenreglement is opgenomen de mogelijkheid om de pensionering te 

vervroegen of uit te stellen;  

 opbouw over maximaal pensioengevend salaris van € 62.443 (2017). Maximum 

bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van prijsindexcijfer; (vervallen per 1 

juli 2017) 

 pensioengrondslag is gelijk aan 12 maal het vaste maandsalaris vermeerderd 

met vakantiegeld en verminderd met een franchise (2017: € 17.219). Franchise 

wordt jaarlijks verhoogd met procentuele stijging enkelvoudige AOW uitkering 

voor gehuwde; 

 opbouwpercentage 1,75% per dienstjaar; 

 bijdrage van de werknemer is gelijk aan 5% van de totale pensioengrondslag; 

(vervallen per 1 juli 2017) 

 de jaarlijkse opbouw wordt voorwaardelijk geïndexeerd (zie hierna 3.4.); 

(vervallen per 1 juli 2017) 

 de Jaarlijkse Premie is gemaximeerd. In het geval de Jaarlijkse Premie 

ontoereikend is om de beoogde opbouw toe te kennen, wordt die toekomstige 

opbouw verlaagd (zie hierna 3.3.); (vervallen per 1 juli 2017) 
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 beschikbare premieregeling vanaf het salarisplafond tot het maximum 

pensioengevend salaris van € 103.317 (2017). Dit maximum salaris wordt 

jaarlijks aangepast, in overeenstemming met het fiscaal wettelijke bepalingen:  

 het pensioengevend salaris bevat enerzijds het vaste salaris boven het 

salarisplafond en anderzijds - voor zover van toepassing - variabele 

loonbestanddelen; 

 pensioengevend salaris voor zover dat uit variabele inkomen bestaat, wordt 

vastgesteld op basis van een gemiddeld bedrag (per 12 maanden) over de 

variabele loonbestanddelen uitbetaald in de laatste 36 maanden voorafgaand 

aan de peildatum; 

 met de beschikbaar gestelde premie en het daarover behaalde rendement 

wordt een kapitaal opgebouwd. Dat kapitaal wordt op de pensioendatum 

omgezet in een levenslange pensioenuitkering; 

 leeftijdsafhankelijke premiestaffel met leeftijdscohorten van 5 jaar; 

 

Naast het ouderdomspensioen bestaat er een aanspraak op partner-, wezen- en 

arbeidsongeschiktheidspensioen, waarbij geldt dat: 

 partnerpensioen in de middelloonregeling tijdens de diensttijd gelijk is aan 

1,22% van de pensioengrondslag per deelnemingsjaar. Ontbrekende 

deelnemingsjaren vóór beoogde pensioendatum worden in acht genomen; 

(vervallen per 1 juli 2017) 

 partnerpensioen in de beschikbare premieregeling tijdens de diensttijd gelijk is 

aan 1,4% van de pensioengrondslag per deelnemingsjaar. Ontbrekende 

deelnemingsjaren vóór de beoogde pensioendatum worden in acht genomen. 

De grondslag voor eventuele variabele loonbestanddelen is gebaseerd op een 5-

jaars gemiddelde van het variabele inkomen; (vervallen per 1 juli 2017) 

 partnerpensioen na de diensttijd samenhangend met de beschikbare 

premieregeling worden gefinancierd uit het opgebouwde kapitaal bij overlijden. 

Partnerpensioen uit hoofde van de middelloonregeling heeft een 

opbouwkarakter, het partnerpensioen in de beschikbare premieregeling tijdens 

de deelname is een risicoverzekering; 

 partnerpensioen na pensionering gelijk is aan 70% van het 

ouderdomspensioen;  

 wezenpensioen bedraagt 20% van partnerpensioen;  

 arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal gelijk aan 70% van het verschil 

tussen het laatst vastgestelde (totale) pensioengevend salaris voor het ontstaan 

van de arbeidsongeschiktheid en het maximum jaarloon waarover de uitkering 

op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt 

vastgesteld. Daarnaast kan vrijstelling van premiebetaling worden verleend 

wegens arbeidsongeschiktheid. 

 

Voor de ‘nieuwe’ medewerkers van Unisys geldt vanaf 1 september 2012 een 

beschikbare premieregeling, met de volgende kenmerken: 

 pensioenleeftijd 65 jaar, met de mogelijkheid om eerder of later met pensioen 

te gaan 

 premiestaffel met leeftijdscohorten van 5 jaar; 

 aanvangsleeftijd 21 jaar (zonder wacht- of drempelperiode); 

 de pensioengrondslag is gelijk aan 12 maal het vaste bruto salaris plus de 

vakantietoeslag verminderd met een franchise (2017: € 20.087);  

 voor zover van toepassing wordt het vaste pensioengevend salaris verhoogd 

een driejaars gemiddelde van de variabele loonbestanddelen;  

 de som van het vaste en variabele pensioengevende salaris bedraagt nooit 

meer dan € 103.317 (2017). Maximum salaris wordt jaarlijks niet aangepast;  

 met de beschikbaar gestelde premie en het daarover behaalde rendement 

wordt een kapitaal opgebouwd dat op de pensioendatum moet worden omgezet 

in een levenslange pensioenuitkering; 
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 bijdrage van werknemer is gelijk 5% van het pensioengrondslag salaris. 

(vervallen per 1 juli 2017) 
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Naast het ouderdomspensioen uit het opgebouwde pensioenkapitaal bestaat er een 

aanspraak op partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen, waarbij geldt dat: 

 partnerpensioen tijdens de diensttijd bedraagt 1,22% van de pensioengrondslag 

per deelnemingsjaar. Ontbrekende deelnemingsjaren vóór beoogde 

pensioendatum worden in acht genomen; (vervallen per 1 juli 2017) 

 wezenpensioen bedraagt 20% van partnerpensioen;  

 arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal gelijk aan 70% van het verschil 

tussen het laatst vastgestelde pensioengevend salaris voor het ontstaan van de 

arbeidsongeschiktheid en het maximum jaarloon waarover de uitkering op 

grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt 

vastgesteld. Daarnaast kan vrijstelling van premiebetaling worden verleend 

wegens arbeidsongeschiktheid; 

 partner- en wezenpensioen na de diensttijd worden gefinancierd uit het 

opgebouwde kapitaal bij overlijden; 

 partnerpensioen na pensionering gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen. 

 

Voor de tot 1 januari 2013 opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten geldt vanaf 1 

januari 2013 het Unisys pensioenreglement (thans 13e nota van wijziging). Onder dat 

pensioenreglement worden geen aanspraken meer opgebouwd.  

3.2 Voorbehoud werkgevers 

Door het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 juli 2017 is het belang van 

het voorbehoud van de werkgevers (Door het betalen van de Jaarlijkse Premie hebben 

de werkgevers aan hun verplichtingen voldaan. De werkgevers hebben zich het recht 

voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van 

de werkgever, te verminderen of beëindigen in het geval van een ingrijpende wijziging 

van omstandigheden) komen te vervallen. 

 

Bij een ontoereikende solvabiliteit van het pensioenfonds hebben de werkgevers geen 

bijstortingsverplichting. 

 

3.3 Voorbehoud ontoereikende Jaarlijkse Premie (gesplitste 
kortingsregeling) 

Door het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 juli 2017 is het belang van 

een gesplitste kortingsregeling (De hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw is 

afhankelijk van de door de werkgever verschuldigde Jaarlijkse Premie. Het 

opbouwpercentage in de middelloonregeling wordt voor alle deelnemers verlaagd, als 

de Jaarlijkse Premie lager is dan de gedempte kostendekkende premie. De omvang 

van de verlaging wordt door het bestuur zodanig vastgesteld dat de Jaarlijkse Premie 

gelijk is aan de gedempte kostendekkende premie.) komen te vervallen. 

 

3.4 Toeslagen 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke regels voor de toeslagverlening 

van kracht geworden Sociale partners hebben in die nieuwe wettelijke regels geen 

aanleiding gezien om het pensioenfonds een andere ‘opdracht’ te geven. Het 

pensioenfondsbestuur heeft, in ogenschouw nemend de doelstellingen van sociale 

partners bij de in de pensioenovereenkomst geformuleerde toeslagverlening en met 

het oog op het nieuwe wettelijke kader, het toeslagenbeleid opnieuw vastgesteld.  
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3.4.1 Na-indexatie 

Voor de tot 1 januari 2013 opgebouwde (premievrije) pensioenaanspraken  

en de –rechten geldt het volgende: 

 als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat worden toeslagen 

verleend, 

 waarbij de wettelijke regels (toekomstbestendig indexeren en toeslagdrempel) 

in acht worden genomen, 

 hetgeen inhoudt dat: 

- bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% geen toeslag wordt verleend; 

- bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% er niet meer toeslag mag 

worden verleend dan naar verwachting in de toekomst is te realiseren. Het 

toeslagpercentage dat maximaal kan worden toegekend wordt uitgedrukt 

als een percentage van de prijsinflatie. Vervolgens wordt dat percentage 

toegepast op de feitelijke in dat jaar gerealiseerde prijsinflatie.  

 

Voorgaande regeling is ook van toepassing op de toeslagverlening voor de 

pensioenrechten en premievrije aanspraken uit de middelloonregeling (opgebouwd 

vanaf 1 januari 2013) en de rechten op partnerpensioen ontstaan tijdens de (actieve) 

deelname aan de beschikbare pensioenregeling, alsmede de rechten op 

arbeidsongeschiktheidspensioen. 

3.4.2 Incidentele toeslagverlening  

Het pensioenfonds kent geen regeling voor het verlenen van incidentele toeslagen. 

3.4.3 Voor-indexatie 

Door het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 juli 2017 is de regeling van d 

voor-indexatie komen te vervallen.  

 

3.4.4 Toeslagverlening in beschikbare premieregeling 

Het ouderdomspensioen uit hoofde van de beschikbare premieregelingen kent geen 

indexatieregeling.  

Voor het partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen uit hoofde van de 

beschikbare premieregelingen geldt het bepaalde onder 3.4.1. Voor wat betreft het 

partner- en wezenpensioen is het verlenen van toeslagen mede afhankelijk van het 

moment waarop het recht ontstaat. Alleen wanneer het overlijden plaatsvindt tijdens 

de deelname geldt de toeslagregeling. 

3.4.5 Toeslagverlening overgangsregeling  

Door het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 juli 2017 is de 

toeslagverlening uit hoofde van een overgangsregeling (regeling gebaseerd op het met 

ingang van 1 juli 2017 vervallen artikel 20a van het Unisys pensioenreglement, 14e 

nota van wijziging) komen te vervallen.  

 

3.5 Ongehuwdenpensioen / tijdelijk nabestaandenpensioen 

De deelnemers die tot en met 31 december 2003 pensioenrechten opbouwden volgens 

het op die datum geldende Burroughs pensioenreglement, behouden het premievrije 

recht op een aanvullend ouderdomspensioen ofwel ongehuwdenpensioen dat tot en 

met 31 december 2004 is opgebouwd. Dit recht is niet in het Unisys 

pensioenreglement opgenomen en daarom vastgelegd in een op naam gestelde 

pensioenbrief. 
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Het ongehuwdenpensioen wordt uitgekeerd als een deelnemer ten tijde van de 

pensionering ongehuwd is of een gehuwde pensioengerechtigden niet langer gehuwd 

is. De uitkering bedraagt 2,5% voor ieder deelnemingsjaar maal het verschil tussen de 

AOW voor gehuwden en de AOW voor een alleenstaande. 

 

De deelnemers die tot en met 31 december 2003 pensioenrechten opbouwden volgens 

het op die datum geldende Burroughs pensioenreglement, behouden het recht op 

tijdelijk nabestaandenpensioen. Met ingang van 1 januari 2017 is dit recht op basis 

van kapitaaldekking gefinancierd. Dit recht is niet in het Unisys pensioenreglement 

opgenomen en daarom vastgelegd in een op naam gestelde pensioenbrief. 

Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd op het moment dat de deelnemer 

overlijdt en tot 65 jarige leeftijd of het eerder overlijden van de partner. De uitkering 

bedraagt 10% van het vastgestelde pensioensalaris. 
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4. Uitvoeringsovereenkomst en financiering van 

pensioenen  

SPUN is met de aangesloten werkgevers in 2012 een uitvoeringsovereenkomst 

Overeengekomen, eindigend 31 december 2017. Per aangesloten werkgever is een - 

overigens gelijkluidende - overeenkomst gesloten. De hoofdlijnen van die 

overeenkomst worden hierna beschreven.  

 

Per 1 juli 2017 is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd.  

4.1 Algemene verplichtingen werkgevers 

Met ingang van 1 juli 2017 zijn de werkgevers niet meer gehouden alle werknemers 

aan te melden bij SPUN. De werkgevers zijn evenmin de premies verschuldigd conform 

het bepaalde in de initiële uitvoeringsovereenkomst.  

4.2 Algemene verplichtingen pensioenfonds 

SPUN is gehouden tot naleving van de statuten, uitvoeringsovereenkomst en 

reglementen. En verder om alle pensioenen te betalen waarop de deelnemers c.s. 

conform het reglement aanspraak kunnen maken. Het pensioenfonds informeert de 

deelnemers c.s. over hun pensioen correct, duidelijk en evenwichtig. De informatie 

wordt tijdig verstrekt.  

 

4.3 Jaarlijkse Premie  

In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de werkgevers gedurende een 

vijfjaars periode een Jaarlijkse Premie zijn verschuldigd. . De Jaarlijkse Premie is voor 

2017 vastgesteld op 28% van de salarissom. De Jaarlijkse Premie is met in begrip van 

de deelnemersbijdragen. Deze verplichting is met ingang van 1 juli 2017 komen te 

vervallen. 

De salarissom, per 1 januari van enig jaar, is gelijk aan de som van de geldende 

pensioengevende salarissen van alle actieve deelnemers. De pensioengevende 

salarissen zijn gedefinieerd als het vaste bruto jaarsalaris (12 maal het vaste 

maandsalaris plus vakantiegeld) vermeerderd –voor zover van toepassing- met het 

gemiddelde van de pensioengevende variabele salarissen in de 3 voorafgaande jaren. 

Het begrip salarissom is nader uitgewerkt in de service level agreement (SLA) bij de 

uitvoeringsovereenkomst. Met ingang van 1 januari 2017 is de salarissom per 

deelnemer gemaximeerd op € 103.317.  

  

De werkgevers voldoen telkens een vierde gedeelte van de voorlopige Jaarlijkse 

Premie uiterlijk binnen 10 dagen na afloop van elk kalenderkwartaal. Na afloop van het 

betreffende jaar vindt een definitieve afrekening plaats. Het in- en uitdiensttreden van 

werknemers gedurende het jaar, parttime dienstverbanden en arbeidsongeschiktheid, 

heeft geen invloed op de kwartaalbijdrage maar wordt per jaar verrekend.  

De werkgevers betalen iedere maand 1/12 deel van de totale beschikbare premie. 

Deze bijdragen worden verrekend met de Jaarlijkse Premie.  

 

Uit de Jaarlijkse Premie financiert het pensioenfonds de premies die zijn benodigd voor 

de beschikbare premieregelingen, de pensioenopbouw uit hoofde van de 

middelloonregeling, de risicopremies voor het nabestaanden- en 

arbeidsongeschiktheidspensioen, evenals de opslagen voor uitvoeringskosten en 

solvabiliteit. Indien de gedempte kostendekkende premie meer bedraagt dan de 
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Jaarlijkse Premie, wordt de toekomstige pensioenopbouw in de middelloonregeling 

zodanig verlaagd dat de Jaarlijkse Premie gelijk is aan de gedempte kostendekkende 

premie.  

 

Uit een positief verschil tussen de verschuldigde Jaarlijkse Premie en de 

kostendekkende premie financiert SPUN de toeslagen voor de opgebouwde middelloon 

pensioenaanspraken. De aanwending van de daarna eventueel nog beschikbare 

Jaarlijkse Premie is ter discretionaire bevoegdheid van het bestuur. 

  

De werkgevers hebben geen recht op een korting van de premie en er worden geen 

premies gerestitueerd aan de werkgevers. 

      

4.4 Kosten pensioenbeheer 

De actuariële premies benodigd voor de pensioenopbouw en de risicodekkingen 

worden verhoogd met een opslag ter dekking van de kosten van het beheer van de 

pensioenen (administratie- en uitvoeringskosten). De procentuele opslag wordt 

jaarlijks door het pensioenfonds vastgesteld. 

De totale kosten van het pensioenbeheer wordt gedekt uit deze opslag en de vrijval 

van excassokosten.  

Met ingang van 1 juli 2017 is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd. Vanaf die datum 

ontvangt het pensioenfonds geen premie meer en daarmee vervalt de premieopslag 

als bron voor de financiering van de kosten pensioenbeheer. Het pensioenfonds is met 

de werkgever overeengekomen dat de werkgever voor 2017 een bedrag is 

verschuldigd ter dekking van de pensioenbeheerkosten.  

4.5 Beëindiging uitvoeringsovereenkomst 

De uitvoeringsovereenkomst eindigt per 31 december 2017.  

SPUN kan een uitvoeringsovereenkomst voordien beëindigen indien en zodra een 

aangesloten werkgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. 

SPUN is bevoegd een overeenkomst te beëindigen wanneer een aangesloten 

werkgever niet langer onderdeel is van de Unisys-groep.  

 

4.6 Niet-nakomen betalingsverplichtingen 

4.6.1 Niet tijdig betaling reguliere premiebetaling 

De voorlopige Jaarlijkse Premie die de werkgevers op 1 januari van ieder kalenderjaar 

zijn verschuldigd, worden voldaan voor een vierde gedeelte binnen 10 dagen na afloop 

van een kalenderkwartaal. Na afloop van het kalenderjaar wordt de definitieve 

premienota vastgesteld. Die definitieve nota dient te worden voldaan binnen een 

maand na afloop van het kalenderjaar.  

 

In het geval de vereffening van de kwartaalpremies en de eindafrekening plaatsvindt 

na de dag waarop zij worden verschuldigd - na een ingebrekestelling met een redelijke 

termijn - is een werkgever rente verschuldigd. De verschuldigde rente is gelijk aan het 

u-rendement, zoals dat wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars 

 

4.6.2 Melding premie-achterstand  

SPUN informeert elk kwartaal schriftelijk het verantwoordingsorgaan of, bij het 

ontbreken daarvan de deelnemers c.s., wanneer sprake is van een premieachterstand 

ter grootte van 5% van de totale door het pensioenfonds te ontvangen Jaarlijkse 
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Premie en tevens niet wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 131 PW geldende 

eisen inzake het MVEV (lees dekkingstekort). In die situatie informeert SPUN tevens 

elk kwartaal de ondernemingsraad van die onderneming die nog premie is 

verschuldigd. 

 

Met ingang van 1 juli 2017 is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd. Daarmee is het 

belang van de niet tijdige betaling van de reguliere premiebetaling komen te vervallen, 

met dien verstande dat de werkgever vanaf 1 juli 2017 (tot 1 januari 2018) de 

volgende bedragen is verschuldigd: 

o € 259.500 per 1 juli 2017 ter dekking van de uitvoeringskosten conform de 

gewijzigde uitvoeringsovereenkomst; 

o € …. Binnen 10 na dagen na afloop van het tweede kwartaal 2017, zijnde een 

vierde gedeelte van de Jaarpremie, zoals bij aanvang van het kalenderjaar is 

vastgesteld. Als gevolg van de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is de 

werkgever de derde en vierder kwartaalpremie niet meer verschuldigd. 

o € 259.000 per 1 oktober 2017 ter dekking van de uitvoeringskosten conform de 

gewijzigde uitvoeringsovereenkomst. 

4.7 Service level agreement 

In een SLA hebben SPUN en Unisys Nederland nadere afspraken vastgelegd, die 

betrekking hebben op de uitvoering van de Unisys combi pensioenregeling en het 

Unisys pensioenkapitaalplan. Het betreft onder meer de wederzijdse 

informatieverplichtingen en de reikwijdte van de uitvoeringsopdracht. 

  

In de SLA is ook een bepaling opgenomen over een kostenvergoeding bij het 

afwikkelen van de pensioenverplichtingen of de voorzetting van het pensioenbeheer 

door het pensioenfonds in het geval de uitvoeringsovereenkomst na 2017 niet wordt 

voortgezet.  

Het pensioenfonds hebben inmiddels uitvoering gegeven aan de bepaling en een 

financiële afspraak gemaakt. De werkgever draagt bij in de kosten van het 

pensioenbeheer vanaf 1 januari 2018, er vanuit gaande dat het pensioenfonds per 1 

januari 2018 via een collectieve waardeoverdracht de pensioenverplichtingen en het 

vermogen heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder.  
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5. Financiële opzet SPUN 

In dit hoofdstuk wordt het financiële beleid van SPUN beschreven. Dat beleid in gericht 

op de uitvoering van de pensioenregelingen zoals die zijn opgenomen in het Unisys 

pensioenreglement (thans 13e nota van wijziging), het Unisys Pensioenkapitaalplan en 

het Unisys Combi pensioenen, die vanaf 1 september 2012 respectievelijk 1 januari 

2013 door SPUN worden uitgevoerd. De pensioenaanspraken worden in eigen beheer 

verzekerd. Hierna wordt uitgegaan van de pensioenregelingen die SPUN per 1 januari 

2016 uitvoert.  

 

De financiële opzet is van dien aard dat SPUN, conform het Financieel Toetsingskader 

(FTK), tenminste over een zodanige solvabiliteit beschikt dat de kans op onderdekking 

maximaal 2,5% bedraagt. In het FTK spelen de marktwaardebenadering en de 

buffervorming voor het opvangen van financiële risico’s een belangrijke rol.  

 

5.1 Technische voorzieningen  

De technische voorzieningen worden berekend op basis van marktwaarde. De 

Voorziening Pensioen Verplichtingen (VPV) omvat de opgebouwde pensioenaanspraken 

van gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden, alsmede de ingegane 

pensioenen van pensioengerechtigden. De voor de berekening van de technische 

voorzieningen gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op prudente grondslagen 

voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Tevens wordt op een adequate manier 

rekening gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. 

 

 

De technische voorziening voor arbeidsongeschikte deelnemers bevat tevens de 

actuarieel vastgestelde contante waarde van de premievrije voortzetting van de 

toekomstige pensioenopbouw, inclusief de vrijgestelde beschikbare premies, evenals 

de actuarieel vastgestelde contante waarde van het ingegane 

arbeidsongeschiktheidspensioen. 

 

De technische voorziening voor de niet-actieve deelnemers is gelijk aan de actuarieel 

vastgestelde contante waarde van de premievrije aanspraken van de gewezen 

deelnemers en de contante waarde van de ingegane pensioenen van de 

pensioengerechtigden, inclusief de tot de balansdatum toegekende toeslagen.  

 

De hiervoor bedoelde grondslagen zijn niet van toepassing op de 

pensioenverplichtingen voor risico van deelnemers. Die verplichtingen zijn gelijk aan 

de marktwaarde van de opgebouwde pensioenkapitalen. 
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5.1.1 Rekenrente  

De hoogte van de VPV wordt vastgesteld op basis van de contante waarde van de 

verwachte uitgaande kasstromen, die voortvloeien uit de tot de datum van vaststelling 

opgebouwde pensioenverplichtingen. De contante waarde wordt berekend op basis van 

de nominale rentetermijnstructuur, zoals die maandelijks door DNB wordt 

gepubliceerd. De nominale rentetermijnstructuur op basis van de swapcurve wordt 

afgeleid uit de methode, zoals beschreven in de DNB notitie ‘Vaststelling van de 

methodiek voor de rentetermijnstructuur’. Onderdeel van de actuele 

rentetermijnstructuur is de Ultimate Forward Rate (UFR). Sinds 15 juli 2015 komt de 

bepaling van de UFR neer op:  

o Een UFR niveau op basis van de gerealiseerde 20-jaars forward rentes in de 

voorgaande 10 jaar;  

o Een startpunt voor de UFR-methode (het ‘First Smoothing Point’) bij 20 jaar; 

Vanaf het startpunt groeit de methode richting het UFR niveau, maar bereikt 

deze nooit. De extrapolatiemethode neemt marktinformatie ook na het 

startpunt mee. Het gewicht dat aan deze marktwaarnemingen wordt gegeven, 

neemt geleidelijk af.  

5.1.2 Sterfte 

Voor de berekening van de VPV wordt uitgegaan van de laatste door het Actuarieel 

Genootschap gepubliceerde tafels over de levensverwachting, waarbij rekening 

gehouden wordt met een voorzienbare trend in overlevingskansen. Vanaf september 

2016 hanteert SPUN als overlevingskansstelsel de AG prognosetafel 2016-2066. Op 

deze prognosetafel zijn onderstaande correctiefactoren op de sterftekansen toegepast, 

omdat wordt verwacht dat de populatie van SPUN langer leeft dan de gehele 

bevolking, waarop de prognosetafel is gebaseerd.  

 

De actuaris van het pensioenfonds heeft een rapport uitgebracht over het onderzoek 

naar de door het pensioenfonds gehanteerde sterftegrondslagen. In het rapport wordt 

voorgesteld om pensioenfondsspecifieke correctiefactoren op de sterftekansen toe te 

passen. De correctiefactoren zijn vastgesteld met behulp van het door de actuaris 

gehanteerde Longevity Model. De correctiefactoren zijn deels vastgesteld op basis van 

een ervarings- en een postcode-analyse. 

 Bij de ervaringsanalyse is de daadwerkelijke sterfte binnen de populatie van 

SPUN afgezet tegen wat verwacht wordt op basis van de door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) geobserveerde sterftefrequenties. Uit de 

analyse wordt een set leeftijdsafhankelijke correctiefactoren afgeleid. 

 Bij de postcode-analyse wordt de populatie van SPUN in een aantal sociaal-

economische typen ingedeeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een hogere 

status leidt tot een (verwacht) langer leven. Op basis van de in het Longevity 

model aanwezige ervaringsdata van verscheidene pensioenfondsen, wordt aan 

de hand van populatie van SPUN een set leeftijdsafhankelijke correctiefactoren 

vastgesteld. 

 

Zowel de ervarings- als de postcode-analyse worden met onzekerheid omgeven. De 

correctiefactoren op fondsniveau zijn daarom een gewogen gemiddelde van beide sets 

correctiefactoren, waarbij de verhouding afhankelijk is van de mate van onzekerheid 

van de analyse. Hoe hoger de onzekerheid, hoe lager de weegfactor is. Het bestuur 

heeft het advies van de actuaris over de pensioenfondsspecifieke correctiefactoren 

overgenomen.  
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Voor wat betreft de leeftijdscorrectie voor mannen en vrouwen wordt uitgegaan van 

door de actuaris berekende - en door het bestuur vastgestelde - correctiefactoren, 

conform onderstaande tabel. 

 

Leeftijd Schaalfactoren mannen (%)  Schaalfactoren vrouwen (%) 

20   47,9     54,1 

30   47,9     54,1 

40   47,9     54,1 

50   54,0     58,3 

60   61,0     63,4 

70   68,9     69,5 

80   77,9     77,2 

90   88,2     87,0 

100   100     100 

 

Tussen de aangegeven leeftijden is sprake van een lineair verband. 

 

Gedurende een boekjaar is het sterfteverloop binnen de populatie van SPUN anders 

dan verondersteld. Het verschil tussen werkelijkheid en veronderstelling leidt tot een 

actuarieel resultaat. Dit resultaat bestaat uit langleven- en kortlevenrisico. 

  

5.1.3 Opslag excassokosten 

Jaarlijks wordt op basis van de geraamde excasso- en administratiekosten de opslag 

van de beoogde voorziening toekomstige uitvoeringskosten bepaald. Ter dekking van 

toekomstige uitvoeringskosten is de voorziening pensioenverplichtingen bepaald 

inclusief een opslag van 3%.  

Jaarlijks valt een gedeelte van de kostenvoorziening vrij voor kostendekking. Dit is een 

bedrag ter grootte van 3% van de uitkeringen. De actuariële premies benodigd voor de 

pensioenopbouw en de risicodekkingen worden eveneens verhoogd met een opslag ter 

dekking van de kosten van het beheer van de pensioenen. De procentuele opslag 

wordt jaarlijks door het pensioenfonds vastgesteld. De totale kosten van het 

pensioenbeheer worden gedekt uit deze opslag en de vrijval van excassokosten. Een 

eventueel tekort in de dekking van de kosten voor het pensioenbeheer, wordt 

gefinancierd uit de premieruimte.  

 

5.1.4 Partnerschap 

Voor de gewezen deelnemers wordt uitgegaan van kansen op gehuwd zijn, dan wel het 

hebben van een partner. Bedoelde kansen zijn gebaseerd op naar leeftijd bekende 

ervaringscijfers.  

 

De partnerfrequentie van een x-jarige man is gesteld op: 

 

0   voor x < 18 

0,01 + 0,07(x-18) voor 18 <= x < 25 

0,50 + 0,04(x-25) voor 25 < =x < 35 

0,90   voor 35 < =x < 65 

1,00   voor x = 65 

Werkelijk  voor x > 65 
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De partnerfrequentie van een y-jarige vrouw is gesteld op: 

 

0   voor y < 18 

0,05 + 0,10(y-18) voor 18 <= y <25 

0,75 + 0,02(y-25) voor 25 <= y < 30 

0,85   voor 30 <= y < 50 

0,85 - 0,01(y-50) voor 50 <= y < 65 

1,0   voor y = 65 

Werkelijk  voor y > 65 

 

5.1.5 Wezenpensioen  

Op de voorziening voor het partnerpensioen voor niet gepensioneerde deelnemers is 

een opslag van 3% gelegd ter dekking van het bij overlijden ingaande wezenpensioen. 

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot leeftijd 18 jaar respectievelijk tot leeftijd 27 

jaar. 

 

5.1.6 Leeftijdsverschil  

De leeftijden worden vastgesteld in jaren en maanden nauwkeurig. Er wordt uitgegaan 

van een vast leeftijdsverschil tussen de gewezen deelnemer en partner van drie jaar. 

 

5.1.7 Risicopremie arbeidsongeschiktheidspensioen 

De risicopremie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de voortzetting van de 

pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt gelijk gesteld aan de premie die het 

pensioenfonds ter dekking van die risico’s aan de herverzekeraar is verschuldigd. 

De uitkering van een arbeidsongeschiktheidspensioen loopt tot de pensioendatum. 

Door het eindigen van de pensioenopbouw per 1 juli 2017 is de risicodekking vervallen 

voor ‘nieuwe’ gevallen van arbeidsongeschiktheid.  

 

Ziekenvoorziening 

Voor actieve deelnemers wordt een voorziening aangehouden, voor het risico dat op de 

balansdatum zieke werknemers binnen twee jaar arbeidsongeschikt worden.  

Voor de vaststelling van die voorziening wordt uitgegaan van de risicopremies die in de 

twee jaar zijn verschuldigd. Er wordt verondersteld dat de risicopremie een goede 

inschatting geeft van de schadelast die uit het te verzekeren risico voortvloeit. De 

termijn van twee jaar sluit aan bij de wachttijd voor de WIA (Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen).  

Tegenover de voorziening staat een even grote vordering op de herverzekeraar, bij wie 

het arbeidsongeschiktheidsrisico is verzekerd. 

Met ingang van 1 juli 2017 kent het pensioenfonds geen actieve deelnemers meer. De 

herverzekering is per die datum beëindigd. 

 

5.1.8 Uitkeringen 

Verondersteld wordt dat de pensioenuitkeringen continu plaatsvinden. 

 

5.1.9 Actuariële omzettingen 

De omzetting van pensioenaanspraken (bijvoorbeeld uitruil) geschieden op basis van 

geslachtonafhankelijke factoren. De uitruilfactoren zijn opgenomen in een bijlage van 

het pensioenreglement. De bijlage maakt deel uit van deze ABTN. 

In de bijlage zijn tevens de afkoopfactoren vastgelegd. 
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De grondslagen van de Technische voorziening vormen de uitgangspunten voor de 

berekening van de uitruil- aanwendings- en afkoopfactoren zoals deze jaarlijks door 

het bestuur worden vastgesteld. Bijzonderheden zijn: 

 De factoren worden collectief actuarieel neutraal vastgesteld. De sekseneutrale 

factoren zijn gebaseerd op de verhouding mannen en vrouwen bij de gewezen 

deelnemers van het pensioenfonds.  

 Voor het vaststellen van de aanwendings- en afkooptarieven betreffende het 

direct ingaand partnerpensioen wordt de omgekeerde verhouding tussen 

mannen en vrouwen gehanteerd. 

 De factoren in enig jaar worden berekend op de rekenrente (zie 5.1.1) op  

31 december van het voorgaande jaar. 

 Voor het wezenpensioen wordt geen sterfte verondersteld. De 

sterftegrondslagen voor de overige factoren zijn vastgelegd in 5.1.2. 

 Bij de aanwendingsfactoren is rekening gehouden met een opslag excasso van 

3% conform 5.1.3. Bij de afkoopfactoren is geen rekening gehouden met een 

opslag excasso. 

 Bij de aanwendingsfactoren is, in tegenstelling tot het bepaalde in 5.1.4 

uitgegaan van het bepaalde partner tarief. Dit betekent dat iedereen die het 

kapitaal aanwendt voor aankoop van partnerpensioen, ook daadwerkelijk een 

partner heeft. 

 Bij de uitruil- en afkoopfactoren is een partnerschap verondersteld zoals 

vastgelegd in 5.1.4. 

 Het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen is verondersteld op 3 jaar 

conform 5.1.6. 

 Bij de aanwendingsfactoren is aanvullend rekening gehouden met: 

- Opslag voor risico van latent wezenpensioen van 3,0% van de tarieven voor 

partnerpensioen bijhorende bij nog niet ingegaan ouderdomspensioen.  

- De meest recent beschikbare solvabiliteitsopslag (zijnde het VEV).  

 

5.1.10 Ongehuwdenpensioen 

De netto koopsom voor het ongehuwdenpensioen (dat op beperkte schaal uit oude 

regelingen is blijven bestaan, zie paragraaf 3.5) is voor mannen 20% van de netto 

koopsom voor levenslang ouderdomspensioen en voor vrouwen 60% daarvan. 

 

5.2 Pensioenvermogen 

Het pensioenvermogen is gelijk aan de som van: 

 de beleggingen (zie hoofdstuk 6); 

 de herverzekering (zie 5.2.1); 

 de vorderingen en overlopende activa; 

 de liquide middelen; onder aftrek van 

 de overige kortlopende schulden en overlopende passiva. 

 

5.2.1 Herverzekering 

SPUN heeft de geschatte omvang van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico 

(volledig) herverzekerd. De herverzekerde prestatie bestaat uit een kapitaalsuitkering 

in het geval het verzekerde risico zich voordoet. De herverzekerde dekking van het 

overlijdensrisico omvat de uitkering van een risicokapitaal, ter grootte van positieve 

verschil tussen de contante waarde van de krachtens het pensioenreglement geldende 

aanspraken voor de partner en de voor de betreffende deelnemer gevormde 

voorziening anderzijds. 
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Ter dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico worden de risicokapitalen 

gedefinieerd als de toekomstige premievrijstelling plus de contante waarde van de 

aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen.  

De vaststelling van de grootte van de te verzekeren prestaties geschiedt op actuariële 

grondslagen van het pensioenfonds. Het risicokapitaal bij overlijden respectievelijk bij 

arbeidsongeschiktheid bedraagt maximaal € 3.500.000 per deelnemer.  

 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst wordt vanaf 1 juli 2017 geen 

pensioen meer opgebouwd c.q. kent het pensioenfonds geen actieve deelnemers meer 

en in samenhang daarmee is de herverzekeringsovereenkomst per die datum 

beëindigd.  

5.3 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen of de aanwezige solvabiliteit is gelijk aan het verschil tussen het 

pensioenvermogen en de technische voorzieningen. Het bestuur stelt vooraf de 

beoogde minimale omvang van het eigen vermogen vast, die nodig wordt geacht om 

de solvabiliteit van het pensioenfonds op langere termijn te waarborgen.  

De risicopositie wordt periodiek beoordeeld, met als onderdeel de berekening van het 

VEV.  

 

5.3.1 Minimaal vereist eigen vermogen 

Het MVEV wordt berekend conform het bepaalde in artikel 11, lid 2 van het Besluit FTK 

en bedraagt per 31 december 2015 4,0% van de technische voorzieningen.  

 

5.3.2 Vereist eigen vermogen 

Het VEV wordt zodanig vastgesteld dat met een wettelijk vastgestelde 

zekerheidsmaatstaf van 97,5% (zie artikel 132 PW) - voor de als onvoorwaardelijk 

aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomst - wordt voorkomen dat het 

pensioenvermogen binnen één jaar minder is dan de technische voorzieningen. 

 

Daarvoor wordt de toetswaarde solvabiliteit bepaald, dat wil zeggen de solvabiliteit die 

nodig is om het voorgeschreven ongunstige scenario op te kunnen vangen voor alle 

risicofactoren, overeenkomstig het standaardmodel.  

 

Vervolgens wordt het VEV in de evenwichtssituatie vastgesteld, door middel van een 

iteratief proces (het herhaald toepassen van het standaardmodel). Het pensioenfonds 

dient over een VEV te beschikken passend bij de aanwezige beleggingsportefeuille, 

maar ook passend bij haar beleidskeuzes, die tot uitdrukking komen in de strategische 

beleggingsmix. Het VEV wordt vastgesteld aan de hand van de strategische 

beleggingsmix.  

 

Het oordeel over de vermogenspositie wordt gebaseerd op het VEV in de 

evenwichtssituatie. De aanwezige solvabiliteit wordt tevens getoetst aan de 

toetswaarde solvabiliteit.  

 

5.3.2.1 Risicofactoren 

Het VEV wordt zodanig vastgesteld dat de effecten kunnen worden opgevangen van de 

volgende onmiddellijke veranderingen in de risicofactoren: 
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1. Renterisico (S1): 

Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rentetermijnstructuur volgens 

door DNB voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren.3 

2. Risico zakelijke waarden (S2): 

Het effect van een daling van de zakelijke waarden (aan de hand van de 

benchmark) voor beleggingen in beursgenoteerde aandelen ontwikkelde landen 

met 30%, voor beursgenoteerde aandelen in emerging markets (aandelen in 

opkomende markten) met 40%, voor private equity (niet-beursgenoteerde 

aandelen) met 40% en voor direct onroerend goed met 15%. 

3. Valutarisico (S3): 

Het effect van een daling van de valutakoersen van ontwikkelde landen ten 

opzichte van de euro met 20% en van de valutakoersen van opkomende landen 

met 35%. 

4. Grondstoffenrisico (S4): 

Het effect van een daling van de benchmark voor de beleggingen in grondstoffen 

(commodities) met 35%. 

5. Kredietrisico (S5): 

Het effect van een daling van de gewogen gemiddelde rentemarge (toename credit 

spread op de portefeuille vastrentende waarden) volgens onderstaand overzicht: 

 Lening met rating bps 

 AAA  60 bps 

 AA  80 bps 

 A  130 bps 

 BBB  180 bps 

 Lagere of geen rating  530 bps 

6. Verzekeringstechnisch risico (S6) 

De vereiste solvabiliteit voor verzekeringstechnische risico’s bedraagt een 

percentage van de op actuele waarde berekende technische voorziening. Dit 

percentage is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de populatie in het fonds, 

het karakter van de pensioenregeling en het aantal gewezen deelnemers.  

7. Liquiditeitsrisico (S7), concentratierisico (S8), het operationeel risico (S9) en actief 

beheer (S10). 

Het liquiditeits-, concentratie- en operationeel risico, alsmede het actief beheer 

zijn verondersteld gelijk te zijn aan 0% en worden in de berekening buiten 

beschouwing gelaten.  

8.  Het VEV wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: 

  

 waarbij ρ1 2 = 0,40 en ρ1 5 = 0,40 indien voor S1 wordt uitgegaan van een 

rentedaling en nihil indien S1 is gebaseerd op een rentestijging, en ρ2 5 = 0,50  

 In de berekening van het VEV wordt uit gegaan van een correlatie van 0,4 tussen 

neerwaartse renteschokken en aandelenrisico en een correlatie van 0,5 tussen 

kredietrisico en aandelenrisico.  

                                           
3 Bij een dynamische rentehedge wordt het afdekkingpercentage niet verhoogd of verlaagd als in de iteraties 

van het VEV de dekkingsgraad wijzigt 
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 De correlaties tussen de risico’s die onderdeel uitmaken van het aandelen- en 

vastgoedrisico bedragen 0,75. Met de andere categorieën wordt geen correlatie 

verondersteld. 

 Er wordt van uitgegaan dat deze risico’s onafhankelijk van elkaar optreden.  

5.3.2.2 Standaard model 

Het pensioenfonds kan het VEV bepalen met behulp van het zogenoemde standaard 

model. Het standaard model kent een zekere precisie, maar is niet exact. Jaarlijks 

beoordeelt het bestuur of het standaard model voldoende past bij het risicoprofiel van 

het pensioenfonds. Voor de hiervoor bedoelde risicocategorieën moeten 

voorgeschreven risicoscenario’s worden doorgerekend, bij een betrouwbaarheidsniveau 

van 97,5% en een horizon van een jaar. Als sprake is van een afwijkend risicoprofiel 

kan het standaard model de risico’s onvoldoende in kaart brengen. Een afwijkend 

profiel wordt veroorzaakt door een aantal kenmerken van de beleggingsportefeuille.  

 

Het bestuur heeft de afwijkingen van het standaardmodel geanalyseerd. De mogelijke 

aanpassingen op het standaard model zijn in kaart gebracht. Het bestuur heeft 

geconstateerd, gehoord het advies van de adviserende actuaris, dat alleen voor de 

categorie aandelen opkomende landen mogelijk sprake is van een noodzaak om af te 

wijken van het standaard model. De impact van een afwijkende berekening op het VEV 

wordt echter niet groot ingeschat. De adviserende actuaris beoordeelt jaarlijks, bij het 

vaststellen van het VEV in het kader van het jaarwerk, of sprake is van additionele 

risico’s.  

 

5.3.2.3 Vereiste dekkingsgraad 

De vereiste dekkingsgraad is het quotiënt van de som van de technische voorzieningen 

en het VEV.  

De vereiste dekkingsgraad per 31 december 2016 bedraagt 112,5%. 

 

5.4 Premiebeleid 

5.4.1 Jaarlijkse premie 

Met ingang van 1 juli 2017 is de uitvoeringsovereenkomst gewijzigd, op grond 

waarvan de werkgevers vanaf die datum geen pensioenpremies meer zijn 

verschuldigd. Het betreft hier zowel de premies die voor rekening van de werkgevers 

komen als de door de werknemers verschuldigde bijdragen, die door de werkgevers op 

het salaris worden ingehouden.  

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

5.4.1.1 Vaste premie-afspraak 

In de pensioenovereenkomst hebben de werkgevers en de ondernemingsraden de 

hoogte van de Jaarlijkse Premie voor een periode van 5 jaar (gelijk aan de duur van de 

overeenkomst) vastgesteld. De Jaarlijkse Premie bedraagt in 2017 28% van de 

salarissom. De definitie van het begrip ‘loonsom’ is uitgewerkt in de SLA bij de 

uitvoeringsovereenkomst.  

 

5.4.1.2 Opbouw Jaarlijkse premie 

Uit de Jaarlijkse Premie financiert het pensioenfonds:  
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 de premie die is benodigd voor de beschikbare premieregeling als onderdeel 

van het Unisys Combi pensioen en het Unisys Pensioenkapitaalplan; 

 de risicopremies voor het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen in 

het Unisys Combi pensioen en het Unisys Pensioenkapitaalplan; 

 de opslag voor uitvoeringskosten;  

 de opslag voor solvabiliteit; 

 de opbouw in de middelloon pensioenregeling (onderdeel van het Unisys combi 

pensioen);  

 het verlenen van toeslagen conform het bepaalde in 3.4.5. 

 toeslagen voor de vanaf 1 januari 2013 opgebouwde middelloon 

pensioenaanspraken, mits sprake is premieruimte.  

De daarna nog resterende premieruimte wordt toegevoegd aan de algemene 

middelen van het pensioenfonds. Dat is een discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur. 

 

5.4.1.3 Korting of aanvulling op premies 

De werkgevers hebben geen recht op een premiekorting. Dat is vastgelegd in de 

vigerende uitvoeringsovereenkomst. De werkgever is anderzijds ook geen 

aanvullende premies (bijstortingen) verschuldigd. 

 

5.4.1.4 Toereikendheid Jaarlijkse Premie  

De door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen kennen een zogenoemd 

CDC-karakter. In verband daarmee is in de uitvoeringsovereenkomst, evenals in het 

pensioenreglement, opgenomen dat op het moment dat de gedempte kostendekkende 

premie uitkomt boven de Jaarlijkse Premie, de toekomstige pensioenopbouw in de 

middelloonregeling zodanig wordt verlaagd dat de Jaarlijkse Premie wel toereikend is.  

 

Indien SPUN zich op 1 januari van enig jaar bevindt in een situatie van een 

dekkingstekort en de gedempte kostendekkende premie is lager dan de minimaal 

vereiste premie, dan vindt de toetsing van de toereikendheid van de Jaarlijkse Premie 

plaats aan de hand van de minimaal vereiste premie. De minimaal vereiste premie is 

gelijk aan de kostendekkende premie, met dien verstande dat de solvabiliteitsopslag is 

vervangen door een opslag die nodig is voor het bij de aangroei van de 

pensioenverplichtingen behorende MVEV.  

 

5.4.2 Kostendekkende premie 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

 

5.4.2.1 Opbouw kostendekkende premie  

De kostendekkende premie bestaat uit de volgende componenten:  

 de inkoop van de pensioenopbouw van de deelnemers, inclusief de risicopremie 

voor het nabestaandenpensioen en de arbeidsongeschiktheidsdekking; 

 de solvabiliteitsopslag, dat wil zeggen de opslag die nodig is voor het bij de 

aangroei van de pensioenverplichtingen behorende VEV; 

 de opslag voor de bij de aangroei van de pensioenverplichtingen behorende 

uitvoeringskosten. Indien de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn dan de 

opslag voor uitvoeringskosten, worden de werkelijke uitvoeringskosten 

meegenomen. De procentuele opslag wordt jaarlijks door het pensioenfonds 

vastgesteld. De totale kosten van het pensioenbeheer worden gedekt uit deze 

opslag en de vrijval van excassokosten. Een eventueel tekort in de dekking van 

de kosten voor het pensioenbeheer, wordt gefinancierd uit de premieruimte; 
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 kosten voor de toeslagverlening als bedoeld onder 3.4.5; 

 de premies voor een beschikbare premieregeling voor het pensioengevend 

inkomen boven een jaarlijks te indexeren premieplafond (2017: € 62.443);  

 de premies voor de beschikbare premieregeling voor het nieuwe deelnemers.  

 

De grondslagen voor de vaststelling van de inkoop van de pensioenopbouw als gevolg 

van de uitkeringsovereenkomst, evenals de risicopremies voor het 

nabestaandenpensioen en de arbeidsongeschiktheidsdekking, zijn gelijk aan de 

grondslagen voor het vaststellen van de Technische voorzieningen.  

 

5.4.2.2 Premiedemping  

Voor de berekening van de kostendekkende premie gaat het pensioenfonds uit van het 

mechanisme van premiedemping. De gedempte kostendekkende premie wordt 

vastgesteld op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente over een 

periode van 60 maanden (einde maand). 

 

5.4.3 Kostenopslag 

In de premies voor de inkoop van de pensioenopbouw en de risicopremies is een 

opslag begrepen voor uitvoeringskosten. Door de wijziging van de 

uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 1 juli 2017 komen te 

vervallen. 

Een kostenopslag van 10% is ontoereikend ter dekking van de uitvoeringskosten. Met 

het oog daarop is in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen: 

“de opslag voor uitvoeringskosten wordt jaarlijks vastgesteld door het Fonds en 

uitgedrukt in een percentage van de onder a genoemde premie”. Met de “onder a 

genoemde premie” wordt gedoeld op de actuarieel benodigde premie in verband met 

de aangroei van de pensioenverplichtingen.  

Dientengevolge worden de actuariële premies benodigd voor de pensioenopbouw en de 

risicodekkingen verhoogd met een opslag ter dekking van de kosten van het beheer 

van de pensioenen (administratie- en uitvoeringskosten). De procentuele opslag wordt 

jaarlijks door het pensioenfonds vastgesteld. De totale kosten van het pensioenbeheer 

wordt gedekt uit deze opslag en de vrijval van excassokosten. Een eventueel tekort in 

de dekking van de kosten voor het pensioenbeheer, wordt gefinancierd uit de 

premieruimte. 

 

5.5 Toeslagenbeleid 

SPUN beoogt de nominale pensioenaanspraken en –rechten waardevast na te komen. 

Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn 

karakter van pensioenen is het belangrijk dat de koopkracht van het pensioen via 

toeslagverlening blijft behouden. Het pensioenfonds hanteert evenwel geen formele 

toeslagambitie. Beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het streven naar 

koopkrachtbehoud, maar wordt in de beoordeling steeds gekoppeld aan de kans dat de 

nominale aanspraken niet kunnen worden nagekomen. Dit alles is in lijn met de 

uitkomsten van de ALM studie 2015. 

 

In de door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen is de toeslagverlening 

(of indexatie) voorwaardelijk vormgegeven, behoudens het bepaalde in 3.4.5. Er 

bestaat dan geen recht op een verhoging van het pensioenrecht of de -aanspraak; het 

toekennen van een toeslag is aan een of meer voorwaarden gebonden. De wettelijke 

regels omtrent de voorwaardelijke toeslagverlening zijn sinds 1 januari 2015 

dominant. De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter. 
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5.5.1 Wettelijke regels toeslagverlening 

Het pensioenfonds moet beleid vaststellen met betrekking tot de voorwaardelijke 

toeslagen en incidentele toeslagenverlening. Daarbij geldt dat: 

 bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% geen toeslag wordt verleend; 

 bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% er niet meer toeslag mag worden 

verleend dan naar verwachting in de toekomst is te realiseren; en 

 wanneer loon- of prijsinflatie als maatstaf wordt gehanteerd, het 

toeslagpercentage dat maximaal door het pensioenfonds kan worden 

toegekend, wordt uitgedrukt als een percentage van de door het pensioenfonds 

gehanteerde maatstaf. Vervolgens wordt dat percentage toegepast op de 

feitelijke in dat jaar gerealiseerde maatstaf.  

 

Onderdeel van het toeslagenbeleid is het formuleren beleid met betrekking tot 

incidentele toeslagverlening. Het toekennen van incidentele toeslagverlening is aan de 

volgende voorwaarden gebonden: 

 Er moet sprake zijn geweest van een in het verleden niet toegekende toeslag of 

in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en –

rechten, die wordt gecompenseerd; 

 De incidentele toeslagverlening mag geen gevolgen hebben voor de 

toeslagverlening in de toekomst (de toekomstbestendig indexatie); 

 Na de toeslagverlening moet de beleidsdekkingsgraad nog steeds voldoen aan 

het niveau van het VEV; en  

 In enig jaar mag ten hoogste een vijfde van het vermogen dat voor 

toeslagverlening beschikbaar is, worden aangewend voor incidentele 

toeslagverlening. 

5.5.2 Toeslagverlening in uitvoeringsovereenkomst 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

In de pensioen- en de uitvoeringsovereenkomst is de toeslagverlening van de 

pensioenaanspraken en –rechten opgenomen. Er is vastgelegd welk toeslagenbeleid 

van toepassing is op:  

 de tot 1 januari 2013 opgebouwde (premievrije) pensioenaanspraken en –

rechten 

 de vanaf 1 januari 2013 op te bouwen pensioenaanspraken in de 

middelloonregeling. 

Verder is vastgelegd dat op de pensioenrechten uit hoofde van de beschikbare 

premieregeling geen toeslagen worden verleend, met uitzondering van de rechten op 

partnerpensioen ontstaan tijdens de (actieve) deelname aan de pensioenregeling. 

 

Voor wat betreft de toeslagverlening op de vanaf 1 januari 2013 op te bouwen 

pensioenaanspraken in de middelloonregeling is de financiering vastgelegd. De voor de 

toeslagverlening beschikbare premie wordt gefinancierd uit de premieruimte. De 

toeslagverlening op de tot 1 januari 2013 opgebouwde pensioenaanspraken en -

rechten moet worden gefinancierd uit het behaalde rendement. Er is geen maatstaf 

voor de toeslagen gedefinieerd. De toeslagverlening is mogelijk als de financiële positie 

van het pensioenfonds dat toelaat.  

 

Sociale partners hebben ten tijde van het maken van afspraken over de 

toeslagverlening geen rekening kunnen houden met de nieuwe wettelijke regels voor 

de voorwaardelijke toeslagverlening, de toeslagdrempel en de rekenregel voor het 

toekomstbestendig indexeren. Anderzijds hebben sociale partners in die nieuwe 

wettelijke regels geen aanleiding gezien om het pensioenfonds een andere ‘opdracht’ 

te geven. Het pensioenfondsbestuur heeft, in ogenschouw nemend de doelstellingen 

van sociale partners bij de in de pensioenovereenkomst geformuleerde 
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toeslagverlening (die ook is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst), en met het 

oog op het nieuwe wettelijke kader, het toeslagenbeleid opnieuw vastgesteld.  

5.5.3 Regelingen toeslagverlening 

5.5.3.1 Beleid na-indexatie 

Voor de tot 1 januari 2013 opgebouwde (premievrije) pensioenaanspraken  

en de –rechten geldt het volgende: 

 als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat worden toeslagen 

verleend, 

 dat is een discretionaire bevoegdheid van het bestuur, 

 waarbij de wettelijke regels (toekomstbestendig indexeren en toeslagdrempel) 

in acht worden genomen, 

 hetgeen inhoudt dat: 

- bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% wordt geen toeslag verleend; 

- bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% (tot de indexatiegrens van 

circa 123%) mag er niet meer toeslag worden verleend dan naar 

verwachting in de toekomst is te realiseren is. Het toeslagpercentage dat 

maximaal kan worden toegekend wordt uitgedrukt als een percentage van 

de prijsinflatie (verwachtingswaarde 2%). Vervolgens wordt dat percentage 

toegepast op de feitelijke in dat jaar gerealiseerde prijsinflatie.  

 

Dit beleidskader is ook van toepassing op de toeslagverlening voor de pensioenrechten 

en premievrije aanspraken uit de middelloonregeling (opgebouwd vanaf 1 januari 

2013) en de rechten op partnerpensioen ontstaan tijdens de (actieve) deelname aan 

de beschikbare pensioenregeling, alsmede de rechten op arbeidsongeschiktheids-

pensioen. 

 

5.5.3.2 Incidentele toeslagverlening  

Het pensioenfonds kent geen specifiek beleidskader met betrekking tot de incidentele 

toeslagverlening (zie voor het wettelijke kader 5.5.1). 

 

5.5.3.3 Beleid voor-indexatie 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

Voor de vanaf 1 januari 2013 opgebouwde pensioenaanspraken in de 

middelloonregeling geldt het volgende: 

 het onder 5.5.3.1. beschreven toeslagenbeleid is op eveneens op deze 

aanspraken van toepassing. 

 daarboven geldt dat in het geval de feitelijke premie meer bedraagt dan de 

gedempte kostendekkende premie, de aanwezige premieruimte voor het 

verlenen van toeslagen kan worden aangewend.  

 de hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van een door het bestuur te 

nemen besluit, 

 waarbij de wettelijke regels (toekomstbestendig indexeren en toeslagdrempel) 

in acht worden genomen, 

 hetgeen inhoudt dat: 

- bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% wordt geen toeslag verleend; 

- bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% (tot de indexatiegrens van 

circa 123%) mag er niet meer toeslag worden verleend dan naar 

verwachting in de toekomst is te realiseren is. Het toeslagpercentage dat 

maximaal kan worden toegekend wordt uitgedrukt als een percentage van 

de prijsinflatie (verwachtingswaarde 2%). Vervolgens wordt dat percentage 
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toegepast op de feitelijke in dat jaar gerealiseerde prijsinflatie. Mits de 

premieruimte toereikend is.  

 

5.5.4 Voorwaardelijkheidsverklaring 

Een toeslag is volgens artikel 95, lid 3 PW alleen voorwaardelijk als in alle informatie 

die aan de deelnemers c.s. wordt verstrekt een voorwaardelijkheidsverklaring is 

opgenomen. Op die manier wordt voorkomen dat er verkeerde verwachtingen 

ontstaan. 

 

De voorwaardelijkheidsverklaring -zoals onder meer van toepassing op het Uniform 

PensioenOverzicht (UPO)- luidt: 

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Uw vanaf 

1 januari 2013 opgebouwde pensioen is per 1 januari 20.. niet verhoogd, uw 

pensioenfonds heeft uw opgebouwde pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd: 

o per 1 januari 20.. (t-2) met a% verleend. De prijzen gingen toen met b% 

omhoog.  

o per 1 januari 20.. (t-1) met c% verleend. De prijzen gingen toen met d% 

omhoog.  

 

In de toelichting op het UPO benadrukt het pensioenfonds dat:  

door het toekennen van een verhoging in enig jaar geen recht ontstaat op 

verhogingen in de toekomst.  

het bestuur elk jaar beslist in hoeverre op opgebouwde pensioenaanspraken in 

de middelloon pensioenregeling van de deelnemer een toeslag wordt verleend, 

die afhankelijk is van de hoogte van de daarvoor beschikbare premie.  

 

5.5.5 Toeslagverlening in pensioenreglement  

In het Combi pensioenreglement is de volgende tekst opgenomen: 

Artikel 32  

lid 1: Het Bestuur beslist elk jaar of een Toeslag wordt verleend, rekening houdend 

met de financiële positie van het Pensioenfonds. Het Bestuur neemt in de 

besluitvorming mee de verwachte hoogte van de Beleidsdekkingsgraad per 31 

december. De te verlenen Toeslag moet naar verwachting ook in de toekomst te 

realiseren zijn 

lid 2: Het Bestuur beslist daarnaast elk jaar in hoeverre op de vanaf 1 januari 2013 

opgebouwde Pensioenaanspraken in de middelloon pensioenregeling van de 

Deelnemer een Toeslag wordt verleend. Het bestuur neemt in de besluitvorming 

mee de verwachte hoogte van de Beleidsdekkingsgraad per 31 december. De 

hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de hoogte van de daarvoor 

beschikbare premie en de te verlenen Toeslag die naar verwachting ook in de 

toekomst is te realiseren. 

lid 6: Het Bestuur beslist elk jaar of een Toeslag wordt verleend, rekening houdend 

met de financiële positie van het Pensioenfonds. Het Bestuur neemt in de 

besluitvorming mee de verwachte hoogte van de Beleidsdekkingsgraad per 31 

december. De te verlenen Toeslag moet naar verwachting ook in de toekomst te 

realiseren zijn. 
 

Artikel 1a,  

onderdeel 36: Beleidsdekkingsgraad: is het gemiddelde van de dekkingsgraad in de 

12 maanden voorafgaand aan het moment van vaststellen. De dekkingsgraad is de 

verhouding tussen bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds 
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uitgedrukt in een percentage. Als de bezittingen en de verplichtingen gelijk zijn dan 

is de dekkingsgraad 100%. 

 

In het Unisys pensioenreglement, 13e nota van wijziging (artikel 19) en het 

Pensioenkapitaalplan (artikel 30) is een vergelijkbare bepaling opgenomen als in lid 6 

van artikel 32 van het Combi pensioenreglement.  

5.5.6 Toeslagverlening overgangsregeling  

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

Op grond van artikel 20a van het Unisys pensioenreglement (thans 13e nota van 

wijziging) is een overgangsregeling van toepassing. De overgangsregeling houdt in dat 

de premievrije pensioenaanspraken opgebouwd inkomen tot en met 31 december 

2006 in de destijds geldende middelloon pensioenregeling over het variabele loon, 

gedurende het deelnemerschap jaarlijks per 1 januari worden verhoogd. De verhoging 

is gelijk aan de ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

gepubliceerde prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie (reeks consumentenprijzen voor 

alle huishoudens, afgelezen in de maand oktober). De toegekende verhoging van op 

grond van deze overgangsregeling wordt gefinancierd uit de Jaarlijks Premie. 

  

5.6 Verlagen opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten 

Het pensioenfonds kan de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten uitsluitend 

verlagen indien: 

 de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de eisen ten aanzien van het MVEV of 

het VEV; 

 het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan 

de eisen van het MVEV of het VEV zonder de belangen van de deelnemers c.s. 

of de werkgever onevenredig te schaden; en 

 alle overige beschikbare sturingsmiddelen met uitzondering van het 

beleggingsbeleid zijn ingezet in het herstelplan. 

 

Het bestuur heeft de ‘redelijke termijn’ om te voldoen aan de eisen van het VEV 

vastgesteld op 8 jaar. De ‘redelijke termijn’ om te voldoen aan de eisen van het MVEV 

houdt in dat de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar ligt onder het niveau van het 

MVEV en bij de laatste vaststelling de dekkingsgraad ook onder dat niveau ligt.  

 

Een verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten vanwege het niet 

voldoen aan het VEV wordt gespreid in de tijd en wel over een periode van 8 jaar. Een 

verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten vanwege het niet 

voldoen aan het MVEV wordt direct verwerkt in de hoogte van de technische 

voorzieningen. De actuele dekkingsgraad is dan weer gelijk aan de minimaal vereiste 

dekkingsgraad. Het bestuur heeft nog geen besluit genomen over een eventuele 

spreiding van de verlaging. 

 

Over het besluit tot vermindering van de pensioenaanspraken en –rechten informeert 

het pensioenfonds vooraf de gewezen deelnemers, de pensioen- en 

aanspraakgerechtigden en de werkgevers. De vermindering wordt op zijn vroegst 

gerealiseerd een maand nadat de gewezen deelnemers, de pensioen- en 

aanspraakgerechtigden, de werkgevers en de toezichthouder daarover zijn 

geïnformeerd. Zie ook verder de bijlage 1. Financieel crisisplan. 

 

SPUN voert een hybride pensioenregeling uit (zie verder hoofdstuk 3). SPUN heeft de 

mogelijkheid een herstelplan in te dienen dat uitsluitend betrekking heeft op de voor 

risico van het pensioenfonds (lees: middelloon pensioen) uitgevoerde 
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pensioenregelingen. Het indienen van een dergelijk herstelplan impliceert dat een 

eventuele verlaging van de pensioenen uitsluitend wordt toegepast op de pensioenen 

die zijn de duiden als voor ‘risico fonds’.  

 

5.7 Verlagen toekomstige pensioenopbouw 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

Conform de pensioenovereenkomst is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat 

de Jaarlijkse Premie vast staat voor een periode van 5 jaar (2013–2017). Ten tijde van 

het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst heeft het bestuur de financierbaarheid van 

de uit te voeren pensioenregelingen beoordeeld. Medio 2014 is de uitvoeringstoets 

herhaald, op basis van de toen geldende parameters. 

 

In de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement is vastgelegd dat op het 

moment dat de Jaarlijkse Premie ontoereikend blijkt te zijn om daaruit de 

pensioenaanspraken uit de middelloonregeling (Combi pensioenregeling) te 

financieren, het toekomstige opbouwpercentage zodanig wordt verlaagd dat de daaruit 

voortvloeiende pensioenaanspraken wel kunnen worden gefinancierd uit de 

beschikbare Jaarlijkse Premie. Deze zogenoemde gesplitste kortingsregeling is als 

volgt te verwoord: 

De hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw is afhankelijk van de door de werkgever 

verschuldigde Jaarlijkse Premie. Het opbouwpercentage in de middelloonregeling wordt 

voor alle deelnemers verlaagd, als die Jaarlijkse Premie lager is dan de gedempte 

kostendekkende premie. De omvang van de verlaging wordt door het bestuur zodanig 

vastgesteld dat de Jaarlijkse Premie gelijk is aan de gedempte kostendekkende 

premie. 

 

En verder geldt: Als de verwachting van het Bestuur is dat de Jaarlijkse Premie voor 

meerdere jaren lager is dan de gedempte kostendekkende premie, kan het bestuur 

besluiten om, na overleg met de werkgever, de pensioenregeling aan te passen. De 

wijziging wordt dan in het pensioenreglement vastgelegd.  

 

5.8 Niet opgevraagde pensioenen  

Wanneer een rechthebbende op een betaalbaar gestelde pensioenuitkering zich na de 

pensioeningangsdatum meldt met een gerechtvaardigde claim op pensioen, keert het 

pensioenfonds dat pensioen met terugwerkende kracht uit. Het pensioenfonds houdt 

geen reservering aan voor de nog niet-uitbetaalde pensioenen.  

 

In 2010 heeft het bestuur onderzoek gedaan naar het bedrag van de nog niet-

uitbetaalde pensioenen. Per 31 december 2009 betreft het een bedrag van € 110.000 

aan niet-uitbetaalde pensioenen. Dit bedrag is niet materieel voor de dekkingsgraad en 

de resultaatbepaling in enig jaar van het pensioenfonds. 

 

5.9 Sturingsmiddelen 

Het bestuur kan in beginsel de volgende sturingsmiddelen inzetten, indien de financiële 

positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft: 

 beperking van de toeslagverlening; 

 verhogen premie en of eenmalige aanvullende premie; 

 herallocatie van het aanwezige belegde vermogen, binnen het kader van de 

strategische beleggingsmix; 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 46 van 116 

 

 verlagen toekomstige pensioenopbouw; 

 verlagen opgebouwde pensioenen. 

5.9.1 Beperken toeslagverlening  

Conform het toeslagenbeleid besluit het bestuur jaarlijks of een toeslag wordt verleend 

met in achtneming van de financiële positie van het pensioenfonds. Bovendien is 

vanwege de toeslagdrempel (onder een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen geen 

toeslagen worden verleend) het beperken van de toeslagverlening geen 

sturingsinstrument voor SPUN.  

5.9.2 Verhogen premie of bijstorting 

Uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst zijn de werkgevers geen aanvullende 

(herstel)premies verschuldigd noch een eenmalige premie of koopsom (bijstorting). 

5.9.3 Herallocatie van beleggingen 

Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur besluiten tot een wijziging van 

allocatie van het belegd vermogen. Een vergroting van het risicoprofiel is beperkt 

toegestaan gegeven het wettelijke kader. Een hoger VEV leidt tot een hogere 

kostendekkende premie en een langere hersteltermijn. 

5.9.4 Verlagen op te bouwen pensioenen 

Door de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst is het belang van deze bepaling per 

1 juli 2017 komen te vervallen. 

 

In het pensioenreglement is de zogenoemde gesplitste kortingsregeling opgenomen. 

Op het moment dat de Jaarlijkse Premie ontoereikend blijkt te zijn om daaruit de 

pensioenaanspraken uit de middelloonregeling te financieren, kan het toekomstige 

opbouwpercentage zodanig kan worden verlaagd dat de daaruit voortvloeiende 

pensioenaanspraken in de middelloon pensioenregeling wel kunnen worden 

gefinancierd uit de beschikbare Jaarlijkse Premie.  

Voor het overige kan het bestuur de inhoud van de pensioenregelingen niet 

wijzigingen, dat is voorbehouden aan de werkgevers in samenspraak met de 

ondernemingsraden. Tenzij sprake is van een wijziging in de wet- of regelgeving, dan 

wel een aanwijzing van de toezichthouder. 

 

De impact op de financiële positie van het pensioenfonds van een verlaging van de nog 

op te bouwen pensioenen is zo goed als nihil. Sowieso is de verhouding van de premie 

ten opzichte van het vermogen klein (in 2017 minder dan 1%). In het geval van een 

verlaging van de opbouw is geen sprake van enige premieruimte die naar de algemene 

middelen kan vloeien. 

5.9.5 Verlagen opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten 

Het pensioenfonds kan de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten uitsluitend 

verlagen indien: 

 de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de eisen ten aanzien van het MVEV of 

het VEV; 

 het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan 

de eisen van het MVEV of het VEV zonder de belangen van de deelnemers c.s. 

of de werkgever onevenredig te schaden; en 

 alle overige beschikbare sturingsmiddelen met uitzondering van het 

beleggingsbeleid zijn ingezet in het herstelplan. 

 

De impact van 1% procentuele verlaging van de pensioenen komt neer op een 

verhoging van de dekkingsgraad met circa 1% punt.  
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6. Beleggingsbeleid 

In dit hoofdstuk van de ABTN worden beschreven het strategisch beleggingsbeleid, het 

beleggingsplan, de cyclus voor het beleggingsbeleid, de opzet van de uitvoering van de 

vermogensbeheeractiviteiten, de wijze van risicomeeting en –beheersing en de opzet 

van de resultaatevaluatie. De Verklaring beleggingsbeginselen is als bijlage 3 

opgenomen. Tevens is een bijlage 2 opgenomen met de zogenoemde Investment 

beliefs. 

 

6.1 Doelstelling van beleggingsbeleid 

Aan de basis van het beleggingsbeleid staan de (beleggings)doelstellingen van het 

pensioenfonds. Om de doelstellingen te realiseren wordt de wijze waarop wordt 

belegd, ingekaderd aan de hand van beginselen. Die worden hierna toegelicht. 

 

De primaire doelstelling van het pensioenfonds is – in overeenstemming met de 

uitvoeringsovereenkomst en de pensioenreglementen - te zorgen voor een goed en 

betaalbaar pensioen voor haar deelnemers, ook op de langere termijn. Met het oog 

daarop belegt SPUN het vermogen in de veronderstelling dat zakelijke waarden op de 

lange termijn meer opleveren dan ‘sparen’. Het pensioenfonds heeft evenwel geen 

formele ambitie om de pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen, het bestuur 

besluit jaarlijks of, gelet op de financiële positie van het pensioenfonds, toeslagen 

kunnen worden verleend. 

 

Het vermogen wordt op zodanige wijze belegd dat dit strookt met de aard en de duur 

van de pensioenverplichtingen. Het nakomen van de nominale pensioentoezeggingen is 

een lange termijn doelstelling. Dat geldt ook voor het niet-geformaliseerde streven om 

toeslagen toe te kennen. Dit vereist een evenwichtige afstemming van doelstelling en 

ambities tegenover risico’s en verplichtingen. Het vermogensbeheer is onderworpen 

aan twee beperkende randvoorwaarden: a) de kans op een te lage dekkingsgraad en 

b) de kans op niet tijdig herstellen. 

 

6.2 Strategische beleggingskader 

6.2.1 Investment beliefs  

Een goed beleggingsbeleid is verankerd in het overkoepelende beleid van het 

pensioenfonds. Het ambitieniveau en de pensioenverplichtingen dienen als 

uitgangspunt voor de gewenste verhouding tussen het rendement en het risico in de 

beleggingsportefeuille. De lange termijn van de verplichtingen zijn leidend, dat 

resulteert in een lange termijn beleggingshorizon. Het pensioenfonds moet anderzijds 

bewust en op evenwichtige wijze om gaan met een eventueel spanningsveld binnen 

het beleggingsbeleid vanwege korte termijn randvoorwaarden. Een gedisciplineerd 

beleggingsproces, uitgaande van eenduidige grondslagen en adequaat raamwerk voor 

het risicobeheer maakt de besluitvorming beter te overzien, waardoor processtappen 

op elkaar kunnen worden afgestemd en in lijn worden gehouden met de doelstellingen. 

 

De beleggingsovertuigingen zijn verder uitgewerkt in bijlage 2.  

6.2.2       Uitvoeringsbeginselen 

De uitvoeringsbeginselen leggen de governance, organisatie en praktische uitvoering 

van het beleggingsproces vast. 
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6.2.2.1 Inrichting portefeuille 

 Balans centraal: een integrale afweging van de beleggingen in relatie tot de 

verplichtingen. 

 Indeling portefeuille: de portefeuille bestaat conceptueel uit een matching- en 

een returnportefeuille.  

 Vermogensclusters: binnen de matching- en returnportefeuille wordt 

onderscheid gemaakt tussen een aantal vermogensclusters. Zie 6.5. 

 Minimale omvang vermogensclusters: binnen een vermogenscluster worden 

verschillende beleggingscategorieën ondergebracht. Deze hebben in beginsel 

een omvang van minimaal 5% van het totale vermogen. Kleinere allocaties 

vergen een onevenredig groot deel van het governancebudget, terwijl de impact 

gering is. Afwijkingen op dit beginsel vereisen een expliciete onderbouwing. 

 Kosten: de kosten van vermogensbeheer dienen in relatie te staan tot de 

meerwaarde. Bij een voorgestelde aanpassing in het beleggingsbeleid worden 

de daarmee gemoeide transactie- en beheerskosten integraal meegenomen in 

de afweging. 

 

6.2.2.2 Aansturing portefeuille 

 Ambitie als leidraad: het pensioenfonds gaat uit van zijn eigen ambitie. 

Resultaten worden getoetst aan deze ambitie.  

 Beleggingshorizon: de lange termijn van de verplichtingen zijn leidend en 

daarom vormt een langere termijn beleggingshorizon de basis. Er kunnen zich 

omstandigheden voordoen die de lange termijn ambitie onder druk zetten. Het 

pensioenfonds gaat bewust en evenwichtig om met dat spanningsveld binnen 

het beleggingsbeleid. 

 ALM analyse: ALM analyses zijn een belangrijk vertrekpunt in het bestuurlijke 

besluitvormingsproces. 

 Jaarlijks beleggingsplan: het jaarlijkse beleggingsplan past binnen de 

vastgestelde risicohouding en het strategisch beleggingsbeleid dat daarvan 

wordt afgeleid. Zie verder 6.2.4.  

 Strategische mix: de strategische beleggingsmix wordt opgesteld op basis van 

vermogensclusters. De samenstelling van de clusters wordt vastgelegd in een 

strategiedocument. 

 Feitelijk mix: de feitelijke beleggingsmix kan binnen bandbreedten afwijken van 

de strategische mix. 

 Waardering: de waardering van de verschillende beleggingscategorieën vindt 

plaats op basis van marktwaardering. Indien geen marktwaardering voor 

handen is, dient de waardering onafhankelijk, transparant en redelijk te zijn.  

 Dynamisch beleid; het pensioenfonds voert een dynamisch beleid op drie 

niveaus: 

 

Niveau 1: Strategisch 

Op dit niveau kan worden gestuurd op: 

 De strategische verhouding tussen de matching- en returnportefeuille, 

inclusief bandbreedtes. 

 Het strategisch niveau van de rente- en valuta-afdekking, inclusief 

bandbreedtes. 

Keuzes op dit niveau worden gedreven door de veranderingen in (de 

haalbaarheid van) de ambitie, het pensioencontract, demografie van de 

populatie, regelgeving, toezicht en soortgelijke factoren. 

 

Niveau 2: Vermogensclusters 

Op dit niveau kan worden gestuurd op: 
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 De strategische mix in termen van verdeling over vermogensclusters, 

inclusief bandbreedtes. 

 De invulling van de vermogensclusters met beleggingsproducten die het 

beste passen bij de strategische kenmerken ervan. 

Keuzes op dit niveau worden gedreven door de veranderende verwachtingen 

ten aanzien van risicopremies en de visie op trends en ontwikkelingen in de 

economische omgeving en financiële markten in brede zin. 

 

Niveau 3: Productmandaten 

Op dit niveau kan worden gestuurd op: 

 De concrete vormgeving van beleggingsproducten binnen de 

vermogensclusters. 

Keuzes op dit niveau worden gedreven door de visie op trends en 

ontwikkelingen in de economische omgeving en financiële markten in brede zin, 

alsmede door andere omgevingsfactoren die invloed hebben op de optimale 

vormgeving van producten 

 

6.2.2.3 Beleggingsproducten  

 Voorkeur voor weinig schakels en fysieke invulling: het pensioenfonds wil zo 

min mogelijk schakels in de uitvoering van het vermogensbeheer en heeft 

daarom een voorkeur voor transparante, fysieke beleggingsproducten boven 

synthetische constructies en producten met ingebouwde hefboomwerking of 

belastingoptimalisatie. 

 Gebruik derivaten: derivaten worden ingezet voor zover deze bijdragen aan een 

vermindering van het risicoprofiel of een doeltreffend en doelmatig 

portefeuillebeheer vergemakkelijken.  

 Voorkeur voor efficiënte beta implementatie: omwille van rendement en 

beheersbaarheid concentreert het pensioenfonds zich op productniveau op het 

zo efficiënt mogelijk behalen van de beoogde risicopremies binnen het relevante 

universum van een beleggingscategorie. Het nemen van bewuste en 

beheersbare risico’s die voldoende gecompenseerd worden is hierbij leidend. 

 Uitvoering op productniveau: een optimale uitvoering betekent het sturen op 

efficiënt portefeuillebeheer, het reduceren van complexiteit, het streven naar 

een zo hoog mogelijke transparantie en uitlegbaarheid en door een 

kostenbewuste opstelling. 

 Mandaten op eigen naam en via beleggingsfondsen: beleggen via collectieve 

beleggingsvehikels voor de meeste categorieën is gelet op de omvang van het 

pensioenfonds het meest kostenefficiënt. Een uitzondering wordt gevormd door 

de staatsobligaties. Renteswaps worden aangekocht om (delen van) de 

specifieke verplichtingen van het pensioenfonds te repliceren. Ook 

valutatermijncontracten worden op naam van het pensioenfonds aangegaan.  

 

6.2.2.4 Keuze voor fiduciair beheer 

 Fiduciair beheerder: om redenen van efficiency, toegang tot vereiste 

deskundigheid, mogelijkheden tot het voeren van een verantwoord 

beleggingsbeleid en de rapportage daarover kiest het pensioenfonds voor 

fiduciair beheer. Het pensioenfonds heeft een externe adviseur aangesteld, die 

zorg draagt voor de benodigde ‘countervailing power’. Het bestuur blijft echter 

eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid. 

 Strategiedocumenten en productmandaten: uit de strategiedocumenten blijken 

de strategische kenmerken van een cluster met beleggingsproducten. Voordat 

in zo’n product wordt belegd vindt informatie-uitwisseling plaats over de kern 

van de strategie. Voor elk beleggingsproduct wordt door een strategiedocument 
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vastgelegd hoe wordt belegd. Via een productmandaat worden de richtlijnen 

vastgelegd om het strategiedocument te implementeren.  

 Selectie en monitoring vermogensbeheerders: bij het uitvoeren van 

productmandaten kan gebruik worden gemaakt van ‘intern beheer’. In dat geval 

moet wel worden aangetoond dat de resultaten beter zijn dan extern beheer. 

Vooraf moet expliciet toestemming worden gegeven. Voor het overige kan de 

fiduciair manager zelf vermogensbeheerders selecteren en mandateren. De 

keuze voor een vermogensbeheerder mag niet worden gedreven door de 

belangen van de fiduciair manager. Ook het monitoringproces van 

vermogensbeheerders wordt door de fiduciair manager uitgevoerd. 
 

6.2.2.5 Verantwoord beleggen 

 Verantwoord beleggen; het beleid wordt vastgesteld door het bestuur van het 

pensioenfonds en uitgevoerd door de fiduciair manager. Zie verder 6.9. 

6.2.3 Risicomanagement beginselen 

 
In de risicomanagementbeginselen wordt de werkwijze rond het evalueren en bijsturen 

van de risico’s vastgelegd. 

 

6.2.3.1 Risicohouding 

In artikel 1a van het Besluit FTK wordt de risicohouding uit artikel 102a PW 

geconcretiseerd. De risicohouding is “de mate waarin het fonds bereid is 

beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren en de mate 

waarin het fonds beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds”. 

Verder: “De risicohouding voldoet aan de prudent person regel en komt voor de lange 

termijn tot uitdrukking in de door het fonds gekozen ondergrenzen in het kader van de 

haalbaarheidstoets (HBHT) en voor de korte termijn in de hoogte van het VEV of een 

bandbreedte hiervoor.” 

In hoofdstuk 8 is de risicohouding verder uitgewerkt. 

 

6.2.3.2 Doel risicomanagement 

Het risicomanagement is gericht op het behalen van de financiële ambitie, binnen de 

kaders van een hoog niveau van risicobeheersing, zoals volgt uit de risicohouding. 

 

6.2.3.3  Rol verplichtingen 

Risico wordt waar relevant beoordeeld ten opzichte van de verplichtingen. Hierbij 

kunnen zowel de nominale als de reële verplichtingen de basis vormen, afhankelijk van 

de vraagstelling. 

 

6.2.3.4  Niet meer risico dan nodig 

Het pensioenfonds neemt niet meer risico dan redelijkerwijs nodig is voor het 

realiseren van de financiële ambitie. 

6.2.3.5 Risico moet worden beloond 

Het pensioenfonds neemt alleen risico als redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit 

risico wordt beloond met een bijpassend rendement. 

6.2.3.6  Diversificatie 

Diversificatie over beleggingen met verschillende laaggecorreleerde risicobronnen 

reduceert risico wezenlijk. 
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6.2.3.7  Sturen op risico 

Bij elke gewenste risicohouding bestaat een portefeuillesamenstelling die het hoogste 

verwachte rendement oplevert. Dit is de basis voor het sturen op risico. 

6.2.3.8 Risico-indicatoren 

Het pensioenfonds monitort in ieder geval de volgende risico-indicatoren: 

 VEV 

 Balansrisico 

 Niveau rente-afdekking (totaal en per looptijdbucket) 

 Niveau valuta-afdekking (per valutapaar) 

6.2.3.9 Risicoscenario’s economische omgeving 

In aanvulling op de risico-indicatoren monitort het pensioenfonds potentiële 

risicoscenario’s die volgen uit de economische omgeving. 

6.2.4 Strategische beleggingsportefeuille 

De belangrijkste kenmerken van de beleggingsportefeuille zijn als volgt weer te geven: 

 een conceptuele verdeling van de beleggingen in een matching en een return 

portefeuille, in een verhouding 70:30, met bandbreedtes van -/+ 5% 

 afdekken van het renterisico aan de hand van een dynamische rente-hedge, 

gebaseerd op de marktrente, zonder UFR effecten. 

 afdekken van valutarisico’s, voor de belangrijkste valuta (US dollar, UK pond 

en Japanse yen) ter grootte van 90%.  

 benchmarks en wegingen per beleggingscategorie worden opgenomen in het 

beleggingsplan.  

 

De doelstelling is het op de lange termijn behalen van een outperformance boven de 

pensioenverplichtingen van 100 basispunten. Daarbij hanteert het pensioenfonds een 

risicobudget gedefinieerd als een balansrisico van 5,5% (op basis van actuele rente), 

met een bandbreedte van 3,75%-7,25%. 

 

Categorie  Feitelijke weging 

(% van gehele 

portefeuille) 

Bandbreedte 

in % 

Herschaald 

gewicht in 

% (liquide) 

Bandbreedte 

in %  

Matching portef. 67,0 65-75   

Return portef. 33,0 25-35   

Hoogrentend 10,1  36,5 32,0-42,0 

Aandelen  17,6  63,5 58,0-68,0 

Infrastructuur 5,3    

 

De bovenstaande tabel geeft weer de wegingen in de portefeuille per 31 december 

2016.  

 

6.2.5 Prudent person  

SPUN voert een beleggingsbeleid in overeenstemming met het prudent person-

beginsel. Het aanwezige vermogen wordt belegd in het belang van de gewezen 

deelnemers en de pensioengerechtigden, op een wijze die strookt met de aard en de 

duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. De veiligheid, de kwaliteit, 

de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel moeten zoveel mogelijk 

zijn gewaarborgd. Het vermogen wordt hoofdzakelijk belegd op gereglementeerde 

markten. Beleggingen in derivaten worden toegestaan voor zover deze bijdragen aan 

het verminderen van het risicoprofiel. Of om een doeltreffend portefeuillebeheer 

vergemakkelijken. Het vermogen wordt in voldoende mate gespreid.  

 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 53 van 116 

 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn de kenmerken van de 

pensioenverplichtingen bepalend bij de vormgeving van het beleggingsbeleid. 

Beleggingsbeslissingen moeten consistent zijn met de vooraf gestelde doelen.  

Wat betreft de uitvoering houdt dat onder meer in: 

 De pensioenverplichtingen zijn onderdeel van het vermogensbeheer(proces), er 

is geen sprake van een ‘asset only’ benadering. 

 SPUN hanteert in haar beleggingsbeleid een matching- en return portefeuille. 

Bij de inrichting van de matching portefeuille wordt specifiek rekening 

gehouden met het profiel van de toekomstige pensioenuitkeringen. SPUN wijst 

een risicobudget toe aan de matching portefeuille.  

 De afstemming van beleggingen op verplichtingen wordt onderzocht door 

middel van een regelmatig uit te voeren ALM studie of scenario-analyse. Dit 

leidt tot de strategische mix en risicobudget. 

 Er wordt expliciet rekening gehouden met de liquiditeit van de beleggingen in 

samenhang met de pensioenuitkeringen.  

 De verplichtingen zijn in Euro’s en de strategische benchmarks zijn in Euro’s. 

Vanuit rendementsoptiek kan in niet-euro vermogenstitels worden belegd. 

 

Aan de hand van managementrapportages wordt de consistentie van het beleid en de 

uitvoering getoetst. 

 

6.2.6 Overige elementen van strategisch beleid 

Hierna wordt een viertal overige elementen van het strategisch beleggingsbeleid 

benoemd: 

 

6.2.6.1 Risicobudget 

Het risicobudget is een belangrijk onderdeel van het beleggingsplan (zie hierna). De 

keuze voor het risicobudget is van grote invloed op de samenstelling van de 

portefeuille en daarmee op het uiteindelijke resultaat. Het risicobudget is een maatstaf 

die een indicatie geeft van het balansrisico, de te verwachte bewegelijkheid van de 

dekkingsgraad. Het risicobudget weerspiegelt de mate waarin het bestuur een volatiele 

dekkingsgraad accepteert. Uit de analyse van de ontwikkeling van het 

pensioenfondsvermogen in relatie tot de verplichtingen volgt een ‘strategisch 

risicobudget’.  

In het beleggingsplan wordt het risicobudget voor het komende boekjaar vastgelegd. 

Het risicobudget wordt uitgedrukt als percentage tracking error. De tracking error ten 

opzichte van de verplichtingen is een maatstaf van de mogelijke afwijking tussen het 

rendement op de beleggingsportefeuille en de waarde-ontwikkeling van de 

verplichtingen. 

 

Daarnaast wordt het VEV als graadmeter beschouwd voor de hoeveelheid risico die het 

pensioenfonds wil lopen. Het VEV wordt zodanig vastgesteld dat de effecten kunnen 

worden opgevangen van met name de volgende veranderingen in de risicofactoren: 

 

1. Renterisico (S1): 

Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rentetermijnstructuur volgens 

door DNB voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren. 

2. Risico zakelijke waarden (S2): 

Het effect van een daling van de zakelijke waarden (aan de hand van de 

benchmark) voor beleggingen in beursgenoteerde aandelen ontwikkelde landen  

met 30%, voor beursgenoteerde aandelen in emerging markets (aandelen in 

opkomende markten)  met 40%, voor private equity (niet-beursgenoteerde 

aandelen) met 40% en voor direct onroerend goed met 15% 
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3.   Valutarisico (S3): 

Het effect van een daling van de valutakoersen van ontwikkelde landen ten 

opzichte van de euro met 20% en van de valutakoersen van opkomende landen 

met 35%. 

4. Grondstoffenrisico (S4): 

Het effect van een daling van de benchmark voor de beleggingen in grondstoffen 

(commodities) met 35%. 

5. Kredietrisico (S5): 

Het effect van een daling van de gewogen gemiddelde rentemarge (toename credit 

spread op de portefeuille vastrentende waarden) volgens onderstaand overzicht: 

 Lening met rating bps 

 AAA  60 bps 

 AA  80 bps 

 A  130 bps 

 BBB  180 bps 

 Lagere of geen rating  530 bps  

 

6.   Verzekeringstechnisch risico (S6): 

 Het verzekeringstechnisch risico wordt berekend aan de hand van de 

basisgegevens van de populatie van het pensioenfonds. 

7.   Actief beheer risico (S10): 

 Vanwege de keuze voor passief beheer van de beleggingen, mede in relatie tot de 

omvang van actief beheerde beleggingen, wordt het risico nihil verondersteld  

De in het standaard model genoemde risicocategorieën S7 tot en met S9 (liquiditeit-, 

concentratie- en operatoneel risico) worden buiten beschouwing gelaten.  

6.2.6.2 Derivaten  

Derivatentransacties worden primair aangegaan om risico’s te reduceren. Onder 

omstandigheden kunnen derivatentransacties worden aangegaan om tijdelijke posities 

te vergroten of verkleinen (= efficiënt beheer). Het derivatenbeleid maakt deel uit van 

het reguliere beleggingsbeleid, het pensioenfonds beoogt niet om (extra) rendement te 

genereren uit een separate derivaatpositie.  

SPUN hanteert een selectief tegenpartijbeleid. Het collateral management is stringent: 

a) er wordt slechts gebruik gemaakt van standaard contracten, b) de 

kredietwaardigheid van de tegenpartijen wordt beoordeeld, c) in voorkomende 

gevallen wordt onderpand verlangd en d) het transactievolume wordt over partijen 

gespreid. 

 

Vanwege het gebruik van derivaten voor valuta- en rente-afdekking is het mogelijk dat 

op SPUN een onderpandverplichting rust. Met het oog daarop houdt SPUN een 

voldoende ruime liquiditeitspositie aan. Periodiek worden liquiditeitsprognoses 

opgesteld. 

 

6.2.6.3 Diversificatie 

Diversificatie draagt bij aan een optimale verhouding tussen risico en rendement. 

Naast de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën houdt diversificatie in 

een verdeling van het aanwezige vermogen over verschillende landen, regio’s en 

sectoren. 

  

De diversificatie verbetert het risico-rendementsprofiel en leidt tot reductie van de 

portefeuille risico’s. De diversificatievoordelen kunnen echter wegvallen in extreem 
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slechte marktomstandigheden, als vrijwel alle categorieën tegelijk dalen. SPUN is zich 

daarvan bewust. 

Anderzijds is het pensioenfonds van mening dat een allocatie een voldoende omvang 

moet hebben. De weging in de portefeuille moet tenminste circa 5% zijn.  

 

Diversificatie kan ook leiden tot meer complexiteit in de portefeuille. Zie daarover 

6.5.3.   

6.2.6.4 Actief beheer  

Binnen de return portefeuille vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen actief en 

passief vermogensbeheer. De keuze tussen actief en passief beheer is afhankelijk van 

het risico-rendementsprofiel van een bepaalde beleggingscategorie. Uitgangspunt is 

‘nee, tenzij …’. Dat wil zeggen SPUN kiest voor passief beheer, tenzij de financiële 

markten waarop wordt belegd, het nemen van extra risico’s naar verwachting belonen. 

Het actief beheer is aan limieten gebonden.  

De tendens om meer passief te beleggen wordt ingegeven door de omstandigheid, dat 

markten in steeds mindere mate inefficiënt zijn. Aan actief beheer zijn ook hoge(re) 

kosten verbonden. 

6.2.6.5 Maatschappelijk verantwoord beleggen  

De primaire verantwoordelijkheid van het pensioenfonds is het zo goed mogelijk 

waarborgen van de huidige en toekomstige pensioenen van de deelnemers. Gegeven 

die ambitie streeft SPUN ernaar om zo verantwoordelijk mogelijk te beleggen. SPUN 

gelooft in het samengaan van financieel en maatschappelijk rendement van 

beleggingen. Om de negatieve effecten van ondernemingen op mens, milieu en 

maatschappij te beperken, is een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid 

noodzakelijk. Dit beleid is afgeleid van de door de Verenigde Naties gesteunde 

Principles for Responsible Investment en in een separaat document vastgelegd. 

6.3 Beleggingsplan/cyclus voor beleggingsbeleid 

Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld. Het beleggingsplan draagt bij aan de 

realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds, te weten het uitkeren van de 

nominale pensioenen en - hoewel geen sprake is van een geformaliseerde ambitie - 

het verhogen van de pensioenaanspraken en –rechten (geïndexeerde pensioenen). 

 

Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleggingsplan en het 

beschikbare risicobudget. Het beleggingsplan bevat onder meer: 

 het strategisch kader (beleggingsdoelstelling en maatschappelijk verantwoord 

beleggen); 

 de beleggingsomgeving (economische vooruitzichten, scenario’s en toezicht); 

 wijzigingen in het beleid huidige portefeuille, implicaties op portefeuille, 

(portefeuilleconstructie); 

 mandaat voor komend boekjaar (portefeuille samenstelling, benchmarks, 

rebalancing normgewichten, risicobeheersingsmaatregelen, actief risico) 

 

Het beleggingsplan wordt opgesteld tegen de achtergrond van de te verwachte 

economische ontwikkelingen. Het beleggingsplan biedt in beginsel geen ruimte voor 

tactische asset allocatie beslissingen met een korte tijdshorizon. Het pensioenfonds is 

bereid om actief af te wijken van de normportefeuille, mits deze afwijking is gebaseerd 

op middellange termijn verwachtingen (3-5 jaar). Het pensioenfonds is per saldo dus 

wel bereid op korte termijn beslissingen te nemen, maar altijd op basis van een lange 

termijn visie. 

 

Op basis van een ALM studie en gehoord het advies van de fiduciair manager en de 

beleggingscommissie, stelt het bestuur de strategische allocatie vast. De asset 

allocatie, inclusief de verdeling van de beleggingsportefeuille over de vastrentende en 

http://www.mn.nl/media/1343/mn_csr_annual_report_2014.pdf
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zakelijke waarden, het risicobudget en het hedgen van risico’s zijn de belangrijkste 

keuzes binnen het strategische risicokader. 

 

Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks herijkt aan de hand van de financiële situatie van 

het pensioenfonds, de ontwikkelingen op de financiële markten en de verwachtingen 

over de economische ontwikkelingen. Dit wordt vastgelegd in het jaarlijkse 

beleggingsplan. In het wordt beschreven welke wijzigingen in de portefeuille zijn 

aangebracht gedurende het voorafgaande jaar. De eventuele herijking van de 

beleggingsportefeuille, de benchmarks de risicobeheersingsmaatregelen, de mate van 

actief beheer en de uitvoering van het maatschappelijke verantwoord beleggingsbeleid 

worden vastgelegd in een beleggingsmandaat voor het komende jaar.  

6.4 Matching en return portefeuille 

De beleggingsportefeuille is verdeeld in een matching en een return portefeuille, een 

conceptuele verdeling van de beleggingen ingegeven door een efficiënte uitvoering van 

het beleggingsbeleid. Het ‘bieden van pensioenzekerheid’ en het ‘verdienen van geld’ 

worden gescheiden uitgevoerd. Dat vergroot de sturingskracht, de transparantie en de 

verantwoording.  

6.4.1 Matching portefeuille 

De inrichting van de matching portefeuille is gerelateerd aan de 

pensioenverplichtingen. Doelstelling van de matching portefeuille is het nominale 

renterisico te reduceren. Het nominale renterisico is gedefinieerd als het effect op 

dekkingsgraad als gevolg van veranderingen in de waardering van de voorziening 

pensioenverplichtingen. De matching portefeuille bedraagt 70% van de totale 

portefeuille (strategische norm). 

Onderdeel van de matching portefeuille zijn nominale renteswaps, met behulp waarvan 

de rentegevoeligheid van de beleggingen in lijn wordt gebracht met de 

rentegevoeligheid van de voorziening pensioenverplichtingen; de dekkingsgraad wordt 

minder volatiel. Met een gedeeltelijke afdekking van het risico kan SPUN nog wel 

profiteren van rentestijgingen. Voor het overige bestaat de matching portefeuille uit 

langlopende euro staatsobligaties en investment grade bedrijfsobligaties. Met een 

dergelijke inrichting van de matching portefeuille kan deze afwijken van de 

ontwikkeling van verplichtingen. SPUN accepteert dat risico.  

6.4.2. Rente-afdekking 

Het pensioenfonds gaat uit van een dynamische rente-hedge. Er wordt meer 

renterisico afgedekt bij een hogere rentestand en er wordt ook meer renterisico 

afgedekt bij een mindere financiële positie (lagere dekkingsgraad). Daartoe is 

onderstaande beleidsstaffel geformuleerd. De staffel is een ‘trigger’ voor overleg 

(beleggingscommissie, bestuur en fiduciair manager). Het pensioenfonds volgt de 

staffel niet blindelings, een afwijking van het beleid (de mate van rente-afdekking) 

vereist altijd nog een bestuursbesluit.  

 

 

Marktrente-DG 

20-jaars rente 

90% 100% 110% 120% 

0,0% 50% 45% 40% 35% 

0,5% 55% 50% 45% 40% 

1,0% 60% 55% 50% 45% 

1,5% 65% 60% 55% 50% 

2,0% 70% 65% 60% 55% 

2,5% 75% 70% 65% 60% 

3,0% 80% 75% 70% 65% 
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3,5% 85% 80% 75% 70% 

4,0% 90% 85% 80% 75% 

 

 

De staffel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 De rente-afdekking is gebaseerd op de marktrente(gevoeligheid); 

 Als ‘referentie rente’ wordt gehanteerd de 20-jaars rente, omdat deze looptijd in 

lijn is met de looptijd van de verplichtingen van het pensioenfonds en wordt gezien 

als laatste liquide punt van de rentetermijnstructuur. Een 20-jaars rente van 3% 

wordt gezien als ‘evenwichtsrente’. Deze evenwichtsrente is gebaseerd op een 

inflatie van 2% en een groei van 1%. De beleggingscommissie heeft hierbij 

gekozen voor een voorzichtige groei-inschatting van 1%4; 

 Bij een lagere dekkingsgraad wordt meer renterisico afgedekt, het pensioenfonds 

heeft dan minder ‘risicoruimte’. De dekkingsgraad wordt vastgesteld op basis van 

de marktrente om consistentie te krijgen met het renteniveau en niet afhankelijk te 

zijn van een wijzigende UFR; 

 Het pensioenfonds heeft al een behoorlijk aantal jaren een vast 

afdekkingspercentage van 70% gehanteerd. 70% wordt als ijkpunt genomen in de 

staffel: er wordt 70% op marktwaarde afgedekt als de 20-jaars rente op de 

evenwichtsrente staat (3,0%) en het pensioenfonds is hersteld (dekkingsgraad 

110%); 

 De dynamische staffel hanteert de volgende stappen:  

o Als de 20-jaars rente 0,5%-punt lager is, kan de renteafdekking met 5%-punt 

worden verlaagd; 

o Als de dekkingsgraad 10%-punt hoger is, kan de renteafdekking met 5%-punt 

worden verlaagd; 

 Tussen meetpunten wordt de beoogde renteafdekking vastgesteld door middel van 

interpolatie.  

 

In operationele zin is tot het volgende besloten: 

 Voorkomen onnodige transacties: pas bij een afwijking van 5%-punt wordt een 

transactie uitgevoerd. Onder afwijking wordt verstaan het verschil tussen de 

werkelijke afdekking en de afdekking volgens de staffel. Bij een overschrijding van 

de bandbreedte van 5% wordt in beginsel de hedge aangepast naar het beoogde 

afdekkingspercentage; 

 periodieke toets: op kwartaaleinden (en dus niet tussentijds) wordt de afdekking 

geëvalueerd. De fiduciair manager becijfert de werkelijke en beoogde afdekking. 

curve restricties: het pensioenfonds hanteert geen zeer strikte curve restricties 

voor de rente-afdekking, omdat dit potentieel leidt tot een verplichting om te 

handelen of posities in te nemen die het pensioenfonds onwenselijk acht 

(bijvoorbeeld een positie in zeer lange, illiquide instrumenten in het inverse deel 

van de rentecurve). Een eventueel transactievoorstel wordt mede beoordeeld aan 

de hand van de wijze waarop een verhoging of verlaging van de afdekking wordt 

geëffectueerd. 

 

Procedureel geldt verder dat indien is voldaan aan voorgaande operationele 

‘spelregels’, de beleggingscommissie de fiduciair manager verzoekt om een 

transactievoorstel te doen. Op basis van dat voorstel en de eigen inzichten en 

overwegingen van de commissie, wordt een voorstel geformuleerd voor de aanpassing 

van de rente-hedge en de wijze waarop die kan worden geïmplementeerd. Alleen in 

het geval de beleggingscommissie van mening is dat moet worden afgeweken van het 

beleid wordt een voorstel ter besluitvorming voor aan het bestuur voorgelegd.  

 

                                           
4 Ter illustratie, de oude UFR van 4,2% was gebaseerd op een groeiveronderstelling 

van 2,2%  
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De rente-ontwikkeling op de verschillende beleggingscategorieën kan afwijken van de 

swaprente waartegen de verplichtingen worden gewaardeerd. SPUN evalueert 

periodiek de effectiviteit van de rente-afdekking. Uit die analyse blijkt in welke mate 

de verschillende beleggingscategorieën bijdragen aan de rente-afdekking en of 

aanpassingen noodzakelijk zijn.  

6.4.3. Return portefeuille 

De return portefeuille kent primair een rendementsdoelstelling, het versterken van de 

vermogenspositie. Voor de verschillende beleggingscategorieën worden in het 

beleggingsplan bandbreedtes vastgesteld. Deze zijn bedoeld om de weging van deze 

categorieën niet teveel te laten afwijken van de normportefeuille. De bandbreedtes 

worden gebruikt binnen de return portefeuille en worden niet beïnvloed door 

rentebewegingen. Grote uitslagen die het risicoprofiel van de portefeuille materieel 

beïnvloeden leiden tot een signalering. Bij een signalering wordt door SPUN een 

afweging gemaakt over een te ondernemen actie. 

 

Een beleggingscategorie moet voldoende duidelijk zijn voor het bestuur voordat wordt 

overwogen erin te beleggen. Er moet voldoende begrip zijn van de werking van de 

producten en daarmee samenhangende risico’s, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve 

zin.  

6.4.4. Normportefeuille 

De normportefeuille bestaat per 31 december 2016 uit de volgende 

beleggingscategorieën:  

 

 

 Vermogen 

x € mln. 

Aandeel 

in % 

Matching portefeuille 318,9 67,0 

Vastrentende waarden 304,0 63,9 

 Langlopende staatsobligaties 221,7 46,6 

 Investment grade bedrijfsobligaties 61,5 12,9 

Hypotheken 20,7 4,4 

Matching overlay   6,9 1,4 

Liquide middelen 8.9 1,7 

   

Return portefeuille 156,8 33,0 

Hoogrentende waarden 48,1 5,4 

 Europa 7,9 1,7 

 Verenigde Staten 7,8 1,6 

 Opkomende landen 22,4 4,7 

 Bankloans  9,9 2,1 

Aandelen 83,6 17,6 

 Noord Amerika 27,4 5,8 

 Europa 25,6 5,4 

 Verre Oosten  8,7 1,8 

 Opkomende landen 21,9 4,6 

Infrastructuur 25,2 5,3 

   

Totaal  475,7 100 

 

6.4.5. Afwijken van beoogde beleggingsportefeuille 

SPUN wil niet actief profiteren van korte termijn marktvisies (< 1 jaar). Dat wordt niet 

passend geacht bij het lange termijn karakter van het pensioenverplichtingen. 
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Daarnaast wil het pensioenfonds transactiekosten zoveel mogelijk voorkomen en geen 

discussies voeren over korte termijn marktverwachtingen. Met het oog daarop 

hanteert het pensioenfonds gedurende het boekjaar een zogenaamde buy-and-hold 

benadering (zie 6.4.6). 

  

Als om welke reden dan ook wordt afgeweken van het beleid, moeten gemaakte 

keuzes altijd uitlegbaar zijn aan de deelnemers. 

 

In het beleggingsplan worden maatregelen opgenomen ter voorkoming van grote 

afwijkingen ten opzicht van de norm. Onderstaande tabel is onderdeel van het 

beleggingsplan 2016.  

 

 

Onderdeel Norm Bandbreedte Frequentie 

meting  

Actie bij  

overschrijding  

Balansrisico  5,5% 3,75%-7,25% Maandelijks Signalering bij 

overschrijding / 

overleg over terug 

naar norm / besluit 

SPUN  

Matching – return 

portefeuille 

70% : 

30% 

65%-75% : 

25%-35% 

Maandelijks  Signalering bij 

overschrijding / 

overleg over terug 

naar norm / besluit 

SPUN 

Rente-afdekking 

(vastgesteld op 

marktrente) 

x% 

afh. 

van 

staffel  

-10% / +10% t.o.v. 

x% 

Maandelijks Signalering bij 

overschrijding / 

overleg over terug 

naar norm / SPUN 

besluit 

Looptijd 5 jaar 

Looptijd 10 jaar 

Looptijd 20 jaar 

Looptijd 30 jaar 

Looptijd 40 jaar 

Looptijd 50jaar 

x% 

x% 

x% 

x% 

x% 

x% 

-/+10% totale DV01 

-/+10% totale DV01 

-/+10% totale DV01 

-/+10% totale DV01 

-/+10% totale DV01 

-/+10% totale DV01 

 Mn stuurt 

portefeuille binnen 

5 werkdagen terug 

naar norm 

Valuta-afdekking  

voor $ 

voor £ 

voor ¥ 

overige valuta 

 

90%   

90% 

90% 

0%  

+/-1% totale 

vermogen en 

maximaal 10% op 

valuta exposure  

Wekelijks Mn stuurt 

portefeuille 

dezelfde dag terug 

naar norm  

Liquiditeiten   0,5%-5% Wekelijks  Bij tekort worden 

direct additionele 

middelen 

vrijgemaakt 

Signalering bij 

overschrijding 

bovengrens / 

overleg over terug 

naar norm / SPUN 

besluit 

  

Concentratierisico Binnen categorieën: limieten binnen mandaten 

Op portefeuille niveau: tegenpartijbeleid bij deposito’s en derivaten 

Tegenpartijrisico  Tegenpartijbeleid bij deposito’s en derivaten  

Collateral management beleid 
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De norm en bandbreedte van het balansrisico zijn gebaseerd op de marktrente. Het 

balansrisico wordt berekend door middel van een exponentieel gewogen voortschrijdend 

gemiddelde (EWMA) volatiliteit berekend op basis van 5 jaar historie aan week-op-week 

rendementen met een smoothing factor 0,97. 

 

De rentehedge wordt berekend door de DV01 (waardemutatie bij een rentesprong van 

0,01%) van de beleggingen te delen op de DV01 van de verplichtingen. De bandbreedte 

van de rentehedge is bedoeld om afwijkingen van de richtlijn, die ontstaan door 

marktbewegingen en/of wijzigingen in de rentegevoeligheid van de 

pensioenverplichtingen, tijdig te signaleren en te corrigeren. De bandbreedte wordt niet 

gebruikt door de fiduciair manager om actieve posities in te nemen. Correctie van de 

rentehedge wordt uitgevoerd na een akkoord van de beleggingscommissie. Onderdeel 

van dat besluit kan zijn de wijze waarop de rente-afdekking wordt aangepast. 

 

X% betreft het volume van de rentehedge dat aan de hand van de dynamische 

rentestaffel periodiek door SPUN wordt beoordeeld en vastgesteld. 

 

6.4.6. Buy-and-hold/Rebalancing 

Per kalenderjaar wordt een normportefeuille vastgesteld. De normportefeuille geeft 

weer de waardeontwikkeling van de benchmark vanaf het laatste rebalancing moment. 

Rebalancing voorkomt dat op den duur een structurele afwijking van de actuele 

portefeuille ten opzichte van de normportefeuille ontstaat. Daardoor zou geen recht 

meer worden gedaan aan het strategische beleid. De actuele portefeuille wordt dan 

‘teruggezet’ naar de normportefeuille, zoals vastgelegd in het beleggingsplan.  

 

De matching portefeuille wordt primair gestuurd op de rente-afdekking. Daarom 

gelden geen afspraken over rebalancing. De return portefeuille wordt in beginsel alleen 

per kwartaalultimo gerebalanced. Wegingen per beleggingscategorie kunnen binnen de 

gedefinieerde bandbreedtes meebewegen met de markt. Zodra een bandbreedte wordt 

overschreden, vindt overleg plaats om te bepalen of een herbalancering noodzakelijk 

is. Of de actuele portefeuille wordt aangepast, is mede afhankelijk van de 

marktomstandigheden. Voor het illiquide deel van de return portefeuille geldt de buy-

and-hold norm niet.  

 

6.4.7. Valutabeleid 

De verplichtingen van SPUN luiden in euro’s. Het afdekken van non-euro valutaposities 

levert naar verwachting op een lange termijn geen positieve of negatieve bijdrage aan 

het rendement op. Het afdekken van valutaposities beïnvloedt wel het risicoprofiel van 

de beleggingsportefeuille in positieve zin.  

 

De valuta-exposure in de liquide beleggingsportefeuille wordt voor 90% afgedekt, dat 

wil zeggen voor de valuta met enige omvang. Van de beleggingen met een relatief 

geringe exposure wordt het valutarisico niet afgedekt. Het risico van 

valutaschommelingen in de portefeuille opkomende landen wordt bewust niet 

afgedekt, daarvan wordt een positieve bijdrage aan het rendement verwacht. 

 

Het afdekken van het valutarisico vindt plaats door middel van het sluiten van 

valutatermijncontracten op naam van het pensioenfonds. 
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6.5. Governance vermogensbeheer 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van het vermogensbeheer bij het 

pensioenfonds. Belangrijk element is de beheerste bedrijfsvoering.  

 

6.5.1. Uitbesteding werkzaamheden vermogensbeheer 

Het pensioenfonds heeft de vermogensbeheeractiviteiten uitbesteed, met Mn is een 

overeenkomst voor fiduciair management (FMO) gesloten. Mn verleent onder meer de 

volgende diensten: 

 Advisering over investment beliefs 

 Advisering over strategisch beleggingsbeleid 

 Beheer en beleggen van vermogen 

 Advisering over implementatie van mandaten 

 Performancemeeting en –analyse 

 Integraal risicomanagement 

 Beleggingsadministratie en –rapportage 

 Juridische en fiscaal beleggingsadvies 

 Rapportages aan toezichthouders 

In de FMO is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het pensioenfonds en 

fiduciair manager vastgelegd. 

  

6.5.2. Governance vermogensbeheer 
 

De governance en verantwoordelijkheidsverdeling is als volgt bepaald: 

 

Niveau Matching-Return en Renteafdekking  

Op het hoogste niveau stuurt het pensioenfonds op de verdeling over matching- en 

return portefeuille, alsmede de hoogte van de rente-afdekking, beide met een 

bandbreedte. Deze strategische keuzes zijn direct gekoppeld aan de doelstelling van 

het pensioenfonds en worden gedreven door (veranderingen in) deze doelstelling, de 

financiële positie, de uit te voeren pensioenregeling, de demografie van het 

deelnemersbestand, de relevante wet- en regelgeving en toezichteisen. 

 

Het bestuur is op niveau 1 beleidsbepalend en de beleggingscommissie is 

beleidsuitvoerend en adviserend. Dit betekent concreet dat de commissie: 

o de portefeuille binnen de door het bestuur gestelde bandbreedtes dient te 

handhaven, 

o de portefeuille terugbrengt binnen de door het bestuur gestelde bandbreedtes 

wanneer deze zijn overschreden.  

Bij overschrijding van de bandbreedte vindt overleg en besluitvorming plaats. Wanneer 

de commissie een ‘beweging’ initieert binnen de bandbreedte, dan kan dit alleen in de 

richting van het midden van de bandbreedte zijn. 

Het bestuur legt beleidskeuzes vast in het jaarlijkse beleggingsplan. Via besluiten kan 

het bestuur daar tussentijds van afwijken. De commissie legt via besluiten (in de 

notulen van commissievergaderingen) vast hoe het binnen de beleidsuitvoerende 

ruimte stuurt. 

 

Niveau Vermogensclusters 

Op niveau 2 stuurt het pensioenfonds in de return portefeuille op de verdeling over 

vermogensclusters, inclusief de bandbreedtes. Voor de vermogensclusters stelt SPUN 

strategische kenmerken vast waaraan deze moeten voldoen, waaronder de doelstelling 

en het verwacht rendement na kosten en risico. Ook voor de matching portefeuille 
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stelt SPUN kenmerken op. Binnen de matching portefeuille stuurt SPUN op basis van 

de risicobronnen rente en krediet; voor elk beleggingsproduct zijn beide componenten 

in bepaalde mate aanwezig. Daarnaast bevindt de hoogte van de valuta-afdekking zich 

op dit niveau. Het bestuur beoordeelt in hoeverre de vermogensclusters aan hun 

doelstelling voldoen, aan de hand van risicopremies, de economische omgeving en 

financiële markten.  

 

Het bestuur is beleidsbepalend, de commissie is beleidsuitvoerend en adviserend. Dit 

betekent concreet dat de commissie: 

o de portefeuille binnen de gestelde bandbreedtes dient te handhaven, 

o de portefeuille terugbrengt binnen de bandbreedtes wanneer deze zijn 

overschreden.  

Bij overschrijding van de bandbreedte vindt overleg en besluitvorming plaats.  

Wanneer de commissie een ‘beweging’ initieert binnen de bandbreedte, dan kan dit 

alleen in de richting van het midden van de bandbreedte zijn. 

Het bestuur legt beleidskeuzes vast in het jaarlijkse beleggingsplan. Via besluiten kan 

het bestuur daar tussentijds van afwijken. De commissie legt via besluiten (in de 

notulen van commissievergaderingen) vast hoe het binnen de beleidsuitvoerende 

ruimte stuurt. 

 

Niveau Beleggingsproducten  

Op niveau 3 gaat het om de invulling van de vermogensclusters met 

beleggingsproducten, die het beste passen bij de strategische kenmerken ervan, plus 

de verdeling over deze beleggingsproducten. Beslissingen worden gedreven door de 

mate waarin beleggingsproducten aan de kenmerken van de vermogensclusters 

voldoen. Dit wordt beoordeeld aan de hand van risicopremies, de economische 

omgeving en financiële markten. 

 

De commissie is het beleidsbepalende en beleidsuitvoerende orgaan op dit niveau (het 

bestuur stelt op niveau 2 de kenmerken van de vermogensclusters vast). De 

commissie besluit welke producten binnen de vermogensclusters worden opgenomen 

en hoe er over deze producten wordt gealloceerd. Een uitzondering geldt voor nieuwe 

illiquide producten en voor nieuwe liquide producten, waar belangrijke reputatie-

aspecten aan verbonden zijn: deze worden ter goedkeuring aan het bestuur 

voorgelegd.  

Vastlegging vindt plaats via het jaarlijkse beleggingsplan, beleidsdocumenten en 

voorstellen in de commissie en bestuur. 

 

Niveau Mandaten 

Op niveau 4 wordt gestuurd via de inhoudelijke vormgeving van strategiedocumenten 

en productmandaten. Dit betreft o.a. de benchmark, het universum, keuze voor 

actief/passief, instrumentgebruik, kosten, risicobeheersing, etc. De inhoud van de 

strategiedocumenten en productmandaten wordt gedreven door de economische 

omgeving, financiële markten en andere omgevingsfactoren, die van invloed zijn op de 

optimale vormgeving van beleggingsproducten. 

 

Mn is beleidsvoorbereidend en stelt de strategiedocumenten en productmandaten op. 

De commissie toetst de voorstellen van fiduciair manager. De fiduciair manager is 

tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de productmandaten binnen de 

gegeven richtlijnen. 

 

Niveau Vermogensbeheerders 

Op niveau 5 wordt gestuurd door het selecteren, aanstellen en ontslaan van individuele 

vermogensbeheerders via het aangaan van en het opzeggen van investment 

management agreements. Beslissingen worden gedreven door de geschiktheid van de 

individuele vermogensbeheerders om een rol te vervullen binnen de uitvoering van het 

productmandaat. 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 63 van 116 

 

 

De fiduciair manager stelt het beleid vast voor de selectie en monitoring van 

vermogensbeheerders. Als algemene regel geldt dat de fiduciair manager 

vermogensbeheerders selecteert binnen de productmandaten. De fiduciair manager 

rapporteert daarover aan het pensioenfonds.  

 

Governance valuta-afdekking 

In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt dat: 

o De beleggingscommissie kan besluiten de valutahedge tijdelijk te variëren 

binnen de bandbreedte 45% - 105%. Met als neutrale waarde een 

afdekkingspercentage van 90%. Een wijziging van de neutrale waarde vereist 

een bestuursbesluit.  

o Uiterlijk aan het einde van ieder kwartaal wordt een afwijking van de norm 

(veelal een verlaging ten opzichte van de norm van 90%) geëvalueerd. Een 

voortzetting van een lagere afdekking vereist een nieuw besluit. 

o In haar besluit tot variëren van het afdekkingspercentage binnen de 

bandbreedte geeft de commissie aan wat de aanleiding vormt voor de 

verlaging/verhoging en welke overwegingen aan dat besluit ten grondslag 

liggen.  

o Aanleiding en overweging, etc. worden vastgelegd in de notulen van de 

commissievergadering. 

o De commissie brengt het bestuur terstond op de hoogte van haar besluit tot 

variëren van het afdekkingspercentage binnen de bandbreedte. En van de 

uitkomst van de periodieke evaluatie. 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt verder: 

 het beleggingsplan opgesteld; 

 ALM studies uitgevoerd; en 

 externe rapportages opgesteld en ingediend bij de toezichthouder 

6.5.3. Complexiteit beleggingsportefeuille  

Een beleggingscategorie moet voldoende duidelijk zijn voor het bestuur, voordat wordt 

overwogen erin te beleggen. Er moet voldoende begrip zijn van de werking van de 

producten en daarmee samenhangende risico’s, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve 

zin. 
 

Wat betreft de uitvoering houdt dat onder meer in: 

 Het pensioenfonds onderzoekt van iedere beleggingscategorie de kenmerken. 

Bij twijfel of onbegrip over een product wordt daarin niet belegd.  

 Onder begrijpen verstaat het pensioenfonds dat het bestuur zelf aan de 

deelnemers de beleggingscategorie kan uitleggen en de beleggingskeuze kan 

beargumenteren. 

6.5.4. Besluitvormingsproces 

Het herijken van het strategisch beleggingsbeleid volgt primair de reguliere 

bestuurscyclus. De directeur van het pensioenfonds, in dit verband tezamen met de 

fiduciair manager en/of de externe deskundige, draagt zorg voor de voorbereiding van 

een beleggingsaangelegenheid, waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Een concreet 

voorstel wordt besproken in de beleggingscommissie. Het voorstel plus het advies van 

de beleggingscommissie wordt ingebracht in de bestuursvergadering. Ter vergadering 

wordt het voorstel toegelicht door een bestuurslid/lid van de beleggingscommissie, dan 

wel de directeur of een vertegenwoordiger van de fiduciair manager. De voorlegger 

bevat naast de inhoud van het voorstel en de toelichting daarop een risicoparagraaf en 

een inleiding waarin een koppeling wordt gelegd naar de doelstellingen van het 
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pensioenfonds c.q. het beleggingsbeleid. Het bestuur besluit over het voorstel bij 

gewone meerderheid van stemmen, voor zover een voorstel al in stemming wordt 

gebracht. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, hetgeen tot 

een bijstelling van de aan het bestuur toe te zenden documenten kan leiden.  

 

Onderdeel van het besluit kan zijn het vaststellen van risicolimieten voor de 

vermogensbeheerder. Een beperking wordt in het beleggingsplan vastgelegd. 

 

Het (dagelijks) bestuur en/of de beleggingscommissie kan ertoe besluiten om ook niet-

strategische onderwerpen ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. Het 

proces loopt dan in grote lijnen parallel aan hetgeen hiervoor is beschreven. 

 

Een besluit wordt geëvalueerd, mede aan de hand van de periodieke rapportages van 

de fiduciair manager (zie hierna). 

6.5.5. Rapportages 

In de FMO is vastgelegd dat de fiduciair manager periodiek 

vermogensbeheerrapportages verstrekt. Iedere maand ontvangt het pensioenfonds 

een rapportage met daarin een overzicht van de actuele beleggingsportefeuille (in 

vergelijking met de voorafgaande maand), evenals de belangrijkste risico-indicatoren. 

Ieder kwartaal ontvangt het pensioenfonds een meer uitgebreide 

vermogensbeheerrapportage. Daarin is tevens vermeld de performance, een 

verantwoording van het maatschappelijk verantwoord beleggen, een overzicht van de 

vermogensbeheerkosten en ontwikkelingen binnen de verschillende beleggingsfondsen 

en de (externe) managers.  

Jaarlijks ontvangt het pensioenfonds een door een onafhankelijke accountant 

gecertificeerde rapportage van vermogensbeheer gedurende het boekjaar. Dit 

document vormt de grondslag voor het jaarwerk van het pensioenfonds. 

 

6.6. Risicobeheersing 

6.6.1. Risicobeleid 

Risicomanagement betreft de maatregelen en middelen waarmee de relevante risico’s 

worden geïdentificeerd en beheerst. Er is sprake van een integraal risicobeleid waarbij 

beide zijden van de balans, zowel de bezittingen als de pensioenverplichtingen, actief 

zijn betrokken. Teneinde alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk te definiëren, 

beheersingsmaatregelen vast te stellen en de uitvoering hiervan te waarborgen, zijn 

het bestuur, het bestuursbureau van het pensioenfonds en verschillende afdelingen 

van de fiduciair manager bij dit proces betrokken.  

 

Risico is gedefinieerd als de mogelijke afwijking van de verwachte uitkomsten, die 

impact heeft op de waarde, het kapitaal of de inkomsten van het pensioenfonds. 

Risico’s zijn derhalve een resultante van externe of interne factoren, die inherent zijn 

aan de bedrijfsvoering. SPUN wil alleen risico’s nemen die het begrijpt en/of kan 

beheersen.  

6.6.2. Beheersingsorganisatie fiduciair manager 

Het risicomanagement model van de fiduciair manager is een zogenoemd three lines of 

defence-model. De eerste beheersingslijn wordt gevormd door de eerstelijns 

bedrijfsonderdelen. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de adequate beheersing van 

risico’s gerelateerd aan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijfsonderdeel. Zij 

zijn ook verantwoordelijk voor het risicobewustzijn. De tweede beheersingslijn betreft 

de ondersteunende risico- en controlfuncties. Het gaat om het bewaken van de 

correcte en volledige naleving van de verschillende risicomanagement kaders. Het 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 65 van 116 

 

onafhankelijk rapporteren en adviseren over verschillende risico’s is eveneens de 

verantwoordelijkheid van de tweede lijn. De afdeling Internal audit van de fiduciair 

manager is verantwoordelijk voor een systematische en gestructureerde aanpak van 

het risicomanagement. Doel is om de effectiviteit van de interne beheersing en 

besturing te evalueren en te laten verbeteren. Internal audit onderzoekt daarom of het 

risicomanagement in zowel de eerste als tweede lijn toereikend is om de doelstellingen 

te realiseren. Risk management (tweede lijn) is onafhankelijk gepositioneerd en 

functioneert ook als zodanig ten opzichte van eerste beheersingslijn. Om deze 

onafhankelijke rol te waarborgen zijn de risk management afdelingen onafhankelijk 

van de business units gepositioneerd.  

6.6.3. Interne beheersingsorganisatie 

De inrichting van de hiervoor bedoelde beheersingsorganisatie neemt niet weg dat het 

pensioenfonds ook een eigen verantwoordelijkheid in deze heeft. Het pensioenfonds 

moet zijn eigen beheersingsmaatregelen treffen. Dat houdt onder meer in: 

 Instructies en informatie worden juist, volledig en tijdig doorgegeven aan de 

fiduciair manager; 

 Wijzigingen van het beleggingsplan, doelstellingen, guidelines worden tijdig, 

juist en volledig doorgegeven; 

 Wijzigingen in de organisatie van het pensioenfonds worden tijdig, juist en 

volledig doorgegeven; 

 Controle van rapportages en andere verstrekte informatie en tijdig, juist en 

volledig informeren van de fiduciair manager over geconstateerde 

onvolkomenheden.  

 Concreet betekent dit het treffen van interne beheersingsmaatregelen geënt op: 

 Vaststellen van tijdigheid en juistheid van het beleggingsplan; 

 Vaststellen van tijdigheid en juistheid van de allocaties; 

 Verwerken van stortingen en onttrekkingen; 

 Monitoren van uitbestedingsrelatie. 

6.6.4. Risicomeeting 

Voor alle beleggingen zijn beleggingsrichtlijnen vastgesteld. Die richtlijnen bevatten 

limieten voor de beheersing van risico’s. Dat betreft onder meer beperkingen stellen 

ten aanzien van: 

 Duratie 

 Kredietopslag  

 Landen- of sectorverdeling 

 Gebruik van security lending 

 Gebruik van derivaten  

 

Het gebruik van derivaten kan leiden tot kredietrisico op een tegenpartij. Door het 

uitwisselen van onderpand (collateral management) wordt het risico beperkt. Voor het 

aangaan van derivatentransacties worden naast de standaard contracten (ISDA/CSA) 

onder meer de volgende criteria aangehouden: 

 Minimale rating tegenpartij; 

 Frequentie uitwisseling onderpand; en 

 Omvang tegenpartijrisico. 

6.6.5. Resultaatevaluatie 

Beleggingsresultaten worden maandelijks gemeten. Interne en externe 

vermogensbeheerders rapporteren aan de fiduciair manager eens per maand over de 

beleggingsresultaten en de benchmarks. De fiduciair manager rapporteert over de 

performance aan de hand van de GIPS richtlijnen, Global Investment Performance 

Standaard. Deze performance rapportage standaard heeft tot doel de klanten 
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zekerheid te bieden dat de performance gegevens volledig zijn en op faire wijze zijn 

samengesteld. De focus ligt op de juiste processen, procedures en controls. Resultaten 

zijn door GIPS vergelijkbaar. De performance wordt door SPUN vergeleken met de 

benchmarks. Ook wordt gemonitord of risico’s binnen de door de fiduciair aan de 

vermogensbeheerders gestelde restricties blijven. Bij beleggingsresultaten beneden de 

norm verlangt de fiduciair manager van een vermogensbeheerder een verklaring. De 

fiduciair manager rapporteert over zijn bevindingen aan het pensioenfonds.  

 

Op basis van de tussen het pensioenfonds en de fiduciair manager gesloten 

overeenkomst wordt maandelijks en ieder kwartaal gerapporteerd over de financiële 

positie van het pensioenfonds, de beleggingsresultaten, performance en het 

risicobeheer. De rapportages worden besproken in de beleggingscommissie en het 

bestuur. In de notulen wordt daarvan verslag gedaan. Jaarlijks verschaft de fiduciair 

manager inzicht aan het pensioenfonds in haar interne organisatie en 

beheersingsmaatregelen, via de zogenoemde ISAE 3402 verklaring. Onderdeel van de 

verklaring is de mededeling van een externe accountant over de toereikendheid van de 

controledoelstelling per proces en de daarvoor getroffen beheersingsmaatregelen.  

6.7. Waarderingsrondslagen 

Per beleggingscategorie wordt hierna beknopt weergegeven welke grondslagen voor de 

waardering worden gehanteerd: 

 

  

Categorie Waardering 

Aandelen Beurskoers, inclusief de nog te ontvangen dividenden en terug 

te vorderen dividendbelasting. 

Vastrentende 

waarden 

Biedkoers, vermeerderd met de opgelopen rente. 

Derivaten Marktwaarde, waarbij Eonia (Euro Overnight Index Average) 

de basis voor de waardering vormt. Dit is de waarde waarvoor 

het contract per jaarultimo kan worden afgewikkeld. De 

waarde wordt bepaald met behulp van marktconforme en 

toetsbare waarderingsmodellen. 

Infrastructuur Netto vermogenswaarde (= benadering van marktwaarde). 

Vreemde valuta Waarde in vreemde valuta wordt omgerekend naar euro’s. 

Voor de omrekening worden de marktconforme WM/Reuters 

‘closing spot’ koersen gehanteerd. 

 

6.8. Informeren deelnemers 

SPUN onderkent het belang om deelnemers c.s. te informeren over de financiële 

situatie van het pensioenfonds en de uitvoering van het beleggingsbeleid. Periodiek 

publiceert SPUN rapportages op haar website. Dit zijn verkorte versies van de 

kwartaalrapportages van de fiduciair manager. Maandelijks wordt de dekkingsgraad en 

(de hoofdlijnen van) de balans van het pensioenfonds op de website gepubliceerd. 

 

6.9. Verantwoord beleggen 

Milieu, sociale en governance factoren (ook wel aangeduid als ESG factoren, 

environment, social en governance) vormen de grondslagen voor het maatschappelijk 

verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleid is integraal onderdeel van de fiduciaire 
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opdracht van het bestuur. In essentie gaat het om een verantwoord gebruik van de 

mogelijkheden om zeggenschap en invloed uit te oefenen met de te beleggen 

middelen.  

 

SPUN sluit in beginsel geen beleggingscategorieën, -instrumenten en -technieken uit, 

maar SPUN werkt niet mee aan beleggingstransacties die verboden of discutabel zijn, 

bijvoorbeeld op grond van internationaal recht of verdragen. De uitvoering van dit 

(maatschappelijk) verantwoord beleggen berust op de volgende vier pijlers: 

 integratie van ESG (milieu, sociale en governance) factoren in 

beleggingsbeslissingen;  

 uitsluiting van investeringen van overheden en bedrijven; 

 betrokken aandeelhouderschap; en  

 thematisch beleggen.  

 

Het betrokken aandeelhouderschap blijkt onder meer uit het stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van een dialoog met bedrijven. Over de 

concrete activiteiten rapporteert de fiduciair manager aan het bestuur.  

Op website van de fiduciair manager staan verschillende rapportages over het 

verantwoord beleggen, zoals: 

 Een samenvatting van het verantwoord beleggingsbeleid; 

 De wijze waarop dat beleid in de verschillende beleggingscategorieën wordt 

geïntegreerd; 

 Het stembeleid; 

 Een volledig rapport van het stemgedrag; 

 Een overzicht van de gevoerde dialoog met ondernemingen waarin wordt 

belegd; 

 Een overzicht van de samenwerkingsverbanden rondom het verantwoord 

beleggen. 

  

6.10. Verbod op clustermunitie 

Vanaf 1 januari 2013 geldt een wettelijk verbod op het (laten) uitvoeren van 

transacties, het verstrekken van leningen of verwerven van niet vrij verhandelbare 

deelnemingen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, distributie of verkoop 

van clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan. De handhaving van het verbod 

heeft plaats vanaf 1 april 2013. Vanaf die datum wordt een redelijke termijn in acht 

genomen waarbinnen die financiële instrumenten, leningen of niet vrij verhandelbare 

deelnemingen van de hand gedaan of beëindigd dienen te zijn. 

 

Eenmaal per jaar wordt na overleg met de Autoriteit Financiële Markten, branche-

organisaties en marktpartijen een indicatieve lijst van betrokken ondernemingen 

gepubliceerd en aangepast. 

SPUN ziet erop toe dat niet belegd wordt in bedrijven op deze lijst. Hiertoe wordt de 

periodieke lijst door SPUN gedeeld met haar vermogensbeheerders, vergezeld van het 

verbod om in de betreffende ondernemingen te beleggen. In de overeenkomst met de 

vermogensbeheerder wordt geregeld de wijze waarop de vermogensbeheerder 

invulling geeft aan dit verbod.  

 

Het wettelijke verbod geldt overigens niet voor transacties in door derde beheerde 

beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en/of 

daarbij betrokkenen ondernemingen minder dan 5% van de waarde van die 

beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen.  
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7. Risicomanagement 

Integraal risicomanagement richt zich op: 

 de doelstellingen van het pensioenfonds, 

 waarbij zowel de activa (bezittingen) als de passiva (pensioenverplichtingen) in 

relatie tot elkaar worden beschouwd, 

 de uitvoering van activiteiten met het oog op de realisatie van de doelstellingen 

en 

 de risicocultuur van het pensioenfonds. 

 

Het realiseren van doelstellingen kan niet zonder risico’s te nemen. Risicomanagement 

is een instrument om de doelstellingen beheerst te realiseren, te meer de risico’s met 

elkaar samenhangen en dus ook als zodanig moeten worden beoordeeld. 

Integraal risicomanagement leidt tot een systematisch, consistent en evenwichtig 

besluitvormingsproces, transparantie en het ‘in control’ zijn van de bestuursagenda. 

 

7.1. Organisatie risicomanagement  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het zogenoemde risicoraamwerk, het risicobeleid, 

de governance en het in overleg met sociale partners vaststellen van de risicohouding. 

De risicohouding is een van de beleidsuitgangspunten waarop het bestuur de opdracht 

van sociale partners tot de uitvoering van de pensioenregelingen toetst.  

De beheersing van de financiële beleggingsrisico’s maakt integraal onderdeel uit van 

het vermogensbeheerproces (zie ook hoofdstuk 6). De directeur van het pensioenfonds 

rapporteert periodiek aan het bestuur over de risicobeheersing van het pensioenfonds. 

 

Risicomanagement is een dynamisch proces van strategie en risicoprofiel opstellen, 

risico’s identificeren, opstellen en implementeren van risicobeleid en –processen en 

risico’s monitoren, beheersen en terugkoppelen. Door het op structurele wijze en 

uniform in kaart brengen van de risico’s en van de getroffen beheersingsmaatregelen, 

heeft het pensioenfonds inzicht in de mate waarin het zijn organisatie beheerst.  

 

7.2. Kader van integraal risicomanagement 

Het risicomanagement van SPUN kent twee hoofddoelstellingen: 

1. het pensioenfonds in staat stellen om weloverwogen keuzes te maken ten 

aanzien van het gewenste geheel van beheersingsmaatregelen; en 

2. een bijdrage leveren aan het ‘in control’ zijn, mede waardoor het pensioenfonds 

op een effectieve wijze in staat is verantwoording af te leggen aan de 

belanghebbenden. Het integraal risicomanagement is gericht op het beheerst 

realiseren van de doelstellingen van het pensioenfonds, de strategie om de 

doelstellingen te bereiken, de activiteiten om de doelstellingen te realiseren, de 

monitoring en de (risico)cultuur.  

 

Het pensioenfonds heeft zijn missie, visie en doelstellingen vastgesteld (zie hoofdstuk 

2). 

 

Integraal risicomanagement is een continu proces waarbij een steeds grotere mate van 

robuustheid wordt ontwikkeld. SPUN streeft op alle risicogebieden tenminste 

volwassenheid niveau 3 na.  

Risicomanagement is het interactieve proces van: 

1. het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de 

risicobereidheid, 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 70 van 116 

 

2. het identificeren van risico’s; 

3. het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot 

4. de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en 

beheersmaatregelen. 

 

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat: 

o op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende 

organisatie bestaat, 

o die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge 

samenhang, alsook 

o van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan. 

 

Concreet betekent dit dat het risicomanagement raamwerk bestaat uit de volgende 

componenten: 

 De risicostrategie: wat zijn de doelstellingen van het risicobeleid, wat is de 

risicobereidheid en welke strategie hanteert SPUN om deze doelstellingen te 

bereiken? 

 Governance rondom risicomanagement: hoe is risicomanagement binnen het 

pensioenfonds georganiseerd en hoe neemt het bestuur verantwoordelijkheid? 

 Risicobewustzijn, dat zich hoofdzakelijk uit in gedrag, als onderdeel van de 

governance: op welke wijze gaat het bestuur om met risico’s? 

 Risicobeleid: is voor alle gedefinieerde risico’s beleid geformuleerd en is dit 

beleid uitgeschreven? 

 Risicomanagement processen: is er een proces om jaarlijks te evalueren en bij 

te sturen? 

 Informatie: hoe wordt het risicobeleid gemonitord en geëvalueerd? 

 

De belangrijkste (financiële) risico’s en van de wijze waarop deze risico’s worden 

beheerst worden hierna beknopt beschreven. 

 

7.3. Vermogensbeheer  

In het algemeen geldt het volgende beleidskader voor de beheersing van 

beleggingsrisico’s op langere termijn:  

 door middel van een ALM-studie worden de consequenties van het te voeren 

beleggings-, toeslagen, kortings- en premiebeleid in kaart gebracht. Dat is van 

belang met het oog op de verwachte ontwikkeling van de premie, het indexatie- 

en pensioenresultaat, de kans op onderdekking en van de hoogte van de 

dekkingsgraad; 

 het organisatorisch inbedden van het beleggingsbeleid en risicomanagement 

door middel van procedures, functiescheidingen, bevoegdheden en limieten. Dit 

wordt vertaald in concrete besluiten met betrekking tot de inrichting en 

aansturing van de beleggingsportefeuille; en 

 het monitoren van de uitvoering van het beleggingsbeleid en de 

beheersingsmaatregelen aan de hand van periodieke rapportages. 

 

Het risicobeheer is in operationele zin uitbesteed aan de fiduciair manager (zie 

hoofdstuk 6). De fiduciair manager draagt binnen zijn organisatie zorg een effectieve 

risicofunctie. Door middel van een jaarlijks ISAE 3402 rapport kan het pensioenfonds 

de beheersingsorganisatie monitoren. Incidenten worden onmiddellijk nadat ze zijn 

ontstaan gemeld. De fiduciair manager rapporteert periodiek over de verschillende 

beleggingsrisico’s. Het toezien op de naleving van de beheersingsmaatregelen met een 

meer operationeel karakter ligt bij de beleggingscommissie. Die rapporteert daar 

vervolgens over aan het bestuur. 
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7.3.1. Renterisico 

Het renterisico is het risico dat de waarde van vastrentende beleggingen en de 

pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van veranderingen in de marktrente.  

Norm 

Het beleid van SPUN is gericht op stabiliseren van de dekkingsgraad door het 

verminderen van het renterisico. Het bestuur gaat uit van een dynamisch rente-

afdekking. De norm fluctueert met de hoogte van de marktrente en de financiële 

positie van het pensioenfonds. 

 

Beheersing 

Bij de bepaling van het beleggingsbeleid weegt het bestuur zorgvuldig de voordelen 

(meer zekerheid) en nadelen (minder rendement) van meer of minder balansrisico af. 

Door te investeren in (langlopende) (staats)obligaties worden de bezittingen en de 

pensioenverplichtingen meer met elkaar in evenwicht gebracht. Ook renteswaps 

dragen daaraan bij aan de mitigering van het risico. De looptijden van de vastrentende 

waarden worden meer in lijn gebracht met de looptijden van de verplichtingen 

(verkleining mismatch risico).  

Overig  

Een neveneffect van de rente-afdekking is de verlaging van de vereiste reservebuffer. 

Door de verlaging van het renterisico komt ‘budget’ beschikbaar dat kan worden 

ingezet daar waar het fonds verwacht extra rendement te kunnen behalen. 

7.3.2. Markt-/prijsrisico 

Onder het markt- of prijsrisico wordt verstaan het risico van waardeveranderingen in 

de zakelijke waarden, als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten, 

waardoor de prijzen van vermogenstitels dalen of stijgen. De oorzaak daarvan kan zijn 

gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of meer generieke 

marktfactoren. Omdat de beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijn 

de wijzigingen in de marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat.  

Beheersing  

Het markt- of prijsrisico als zodanig is door SPUN niet beïnvloedbaar. Het risico kan 

worden gemitigeerd door diversificatie. Diversificatie wordt onder meer bereikt door 

spreiding van het risico over verschillende financiële instrumenten, dan wel de 

geografische of sectorale spreiding van vermogenstitels. En verder door aan meerdere 

fondsmanagers mandaten te verstrekken, waarbij die managers worden geselecteerd 

op basis van het hanteren van afwijkende marktstrategieën. In aanvulling hierop kan 

het marktrisico worden gehedged door het gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten). 

7.3.3. Kredietrisico 

Onder kredietrisico verstaat SPUN het risico dat een tegenpartij zijn verplichtingen niet 

nakomt. Voor SPUN zijn de belangrijkste kredietrisico’s verbonden aan de beleggingen 

in vastrentende waarden en derivaten, aan het afwikkelen van de effectentransacties 

en aan het uitlenen van effecten. Een bijzondere vorm van kredietrisico is het 

zogenoemde landenrisico. Dat is het risico dat een land de rentebetalingen op 

uitgegeven staatsobligaties niet meer voldoet, dan wel de lening niet (volledig) wordt 

terugbetaald bij een herstructurering van de overheidsschulden. 

Norm  

Als de kredietopslag5 op de staatsleningen van een bepaald land boven een vooraf 

gedefinieerde norm uitkomt, kan het betreffende staatspapier niet langer deel 

uitmaken van de matching portefeuille. Als concrete norm geldt een notering van de 

20jaars swapspread boven de 75 basispunten.  

                                           
5 De kredietopslag is een vergoeding voor het risico boven een risicovrije rentevoet.  
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Beheersing 1 

Voor wat betreft het landenrisico geldt als uitgangspunt dat de belegging bijdraagt aan 

de doelstelling van de matching portefeuille. SPUN gaat er vanuit dat de obligatiemarkt 

het risico prijst in de hoogte van de yield; twee landen met een vergelijkbare yield 

hebben een vergelijkbaar risico. Periodiek worden analyses gemaakt van de financiële 

ontwikkeling en de yield op het staatspapier wordt gemonitord. Afhankelijk van de 

ontstane situatie neemt SPUN dan een besluit. 

Beheersing 2 

Het pensioenfonds werkt met tegenpartijlimieten. De limiet geeft weer welke de 

maximale exposure is per tegenpartij. Deze is mede afhankelijk van de rating van de 

tegenpartij.  

Beheersing 3 

Bij het aangaan van derivatentransacties beperkt het pensioenfonds het kredietrisico 

door te werken met standaard overeenkomsten, door het beoordelen van de 

kredietwaardigheid van tegenpartijen, door spreiding van het transactievolume over 

verschillende tegenpartijen en door het verlangen van onderpand.  

Het kredietrisico dat samenhangt met het afwikkelen van effectentransacties wordt 

verder beheerst door uitsluitend te beleggen in markten waar een voldoende 

betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Deze 

beheersingsmaatregelen vormen onderdeel van het gecertificeerde 

risicomanagementsysteem van de vermogensbeheerder. Deze rapporteert daarover 

onder andere door middel van periodieke ISAE 3402-verklaring.  

 

Beheersing 4 

Onderstaande tabel geeft weer (in casus de situatie per ultimo derde kwartaal 2015) in 

welke mate vastrentende waarde moeten voldoen aan bepaalde rating-eisen. 

 

 
 

7.3.4. Solvabiliteitsrisico  

Onder het solvabiliteitsrisico wordt verstaan het risico dat het pensioenfonds binnen 

een periode van een jaar over minder waarden beschikt dan de hoogte van de 

technische voorzieningen.  

Norm 

SPUN moet op grond van het FTK beschikken over een VEV. SPUN heeft het VEV 

zodanig vastgesteld dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het 

pensioenfonds binnen een periode van een jaar over minder waarden beschikt dan de 

hoogte van de technische voorzieningen.  

Beheersing 

De 2,5% kans op onderdekking dwingt in algemene zin tot een goed 

balansmanagement. Het balansmanagement zorgt voor de verbinding tussen de 

doelstellingen van het pensioenfonds, de risicohouding, de marktrisico’s en de 

daadwerkelijke invulling van de balans (vermogens en pensioenverplichtingen). Het 

balansrisico is een maatstaf dat wordt gebruikt om te toetsen of het gevoerde beleid 

aansluit bij het gewenste profiel. Het beleid is erop gericht het risico te reduceren door 

onder meer diversificatie van de beleggingen. Een conceptuele splitsing van de 

beleggingen in een matching en return portefeuille draagt bij aan het inzichtelijk 

maken van het risico. Het pensioenfonds heeft een norm geformuleerd voor de 
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omvang van het balansrisico, met een bandbreedte daarom heen. Ontwikkelingen op 

de financiële markten leiden daardoor niet direct tot een bijstelling van het beleid.  

 

Het beleid is er verder op gericht om een situatie onderdekking te voorkomen. SPUN 

hanteert daarom voor het beleggingsbeleid twee randvoorwaarden: i) het beperken 

van de kans op (te) lage dekkingsgraad en ii) het beperken van de kans op niet tijdig 

kunnen herstellen van ontstane tekorten.  

 

Deze zekerheidsnorm komt neer op een VEV van circa 12,5% (eind 2016) van de 

technische voorzieningen, oftewel een vereiste dekkingsgraad van 112,5%. 

Veranderingen in de beleggingsportefeuille kunnen leiden tot een hoger of lager VEV. 

SPUN monitort het effect van deze veranderingen periodiek. Ook hogere premies 

(feitelijke premie hoger dan kostendekkende premie) vergroten de vereiste 

solvabiliteit.  

7.3.5. Liquiditeitsrisico 

Het liquiditeitrisico ligt besloten in zowel het operationele management van het 

pensioenfonds, als in het beleggingsproces. Dit laatste liquiditeitsrisico behelst het 

risico dat beleggingen niet tijdig en/of tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden 

omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Onder het niet kunnen voldoen aan verplichtingen wordt 

mede begrepen het niet-tijdig kunnen voldoen aan collateral calls, het opvragen van 

onderpand.  

Beheersing  

Het risico wordt op verschillende wijzen beheerst. Slechts een beperkt deel van de 

beleggingen heeft een illiquide karakter, het vermogen wordt vooral op 

gereglementeerde markten belegd en er is voldoende diversificatie in de portefeuille. 

De potentiële collateral calls worden continue gemonitord en er wordt een voldoende 

ruime liquiditeitspositie aangehouden. SPUN stelt periodieke een liquiditeitsprojectie 

op. Desalniettemin kunnen bijzondere marktomstandigheden, of in het geval de 

collateral calls zeer omvangrijk worden, ertoe leiden dat er nauwelijks vraag is naar 

bepaalde beleggingstitels. SPUN accepteert dit ‘restrisico’. 

 

Een andere dimensie van het liquiditeitsrisico betreft de ‘kleine kasstroom’; de 

uitkering van de pensioenen en de met de pensioenuitvoering samenhangende 

uitgaven en de daartegenover de te ontvangen liquide middelen (premie). 

Ontoereikende inkomsten kunnen ertoe leiden dat het pensioenfonds niet aan zijn 

korte termijn betalingsverplichtingen kan voldoen.  

Beheersing 

Door bij voortduring de ‘kleine kasstroom’ te monitoren - over een periode van 

tenminste 12 maanden vooruit - kan een tekort tijdig worden gesignaleerd en 

maatregelen worden getroffen ter voorkoming van een liquiditeitstekort. Bijvoorbeeld 

door een onttrekking aan het beheerde vermogen. 

7.3.6. Concentratierisico  

Het risico dat een groot deel van het belegde vermogen bij één debiteur 

geconcentreerd is, is het concentratierisico. Indien deze debiteur failliet gaat, zijn de 

gevolgen aanzienlijk groter dan wanneer het vermogen meer gespreid is belegd. 

Norm 

Het pensioenfonds tracht concentraties te vermijden, door een 2% norm aan te 

houden. Bij een debiteur mag in beginsel niet meer dan 2% van het vermogen belegd 

zijn.  
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Beheersing 

Concentraties worden periodiek gemonitord. Bij overschrijding volgt een signaal en 

vindt overleg plaats. 

In het geval het niet mogelijk is een positie aan te houden beneden de 2% 

(bijvoorbeeld bij euro staatspapier), worden aan de debiteur zoveel mogelijk 

kredietwaardigheidseisen gesteld (zie ook het kredietrisico).  

7.4. Uitbestedingsrisico 

Het risico dat de continuïteit, de integriteit en/of de kwaliteit van de aan derden 

uitbestede werkzaamheden worden geschaad, wordt het uitbestedingsrisico genoemd.  

Beheersing 

SPUN heeft een uitbestedingsbeleid geformuleerd met het oog op het waarborgen van 

continuïteit en constante kwaliteit van de dienstverlening. Het uitbestedingsbeleid is 

van toepassing op alle uitbestede bedrijfskritische activiteiten en processen. 

Kern van het uitbestedingsbeleid is: 

 risicoanalyse op de uit te besteden werkzaamheden en processen; 

 eisen stellen aan de uitvoerder (onder andere certificering van processen en 

een integriteitsregeling); 

 borging van kwaliteit en continuïteit van de werkzaamheden en processen; 

 controle op de uitbestede werkzaamheden en processen, onder meer door 

periodieke rapportages. 

 

SPUN monitort de kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden periodiek. Aan de hand 

van de rapportages vindt overleg plaats. Jaarlijks ontvangt het pensioenfonds de ISAE 

3402 verklaring van de organisaties waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. Die 

rapporteren worden geanalyseerd en besproken in het bestuur.  

7.5. Langlevenrisico 

Het langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer leven dan verwacht, waardoor 

de pensioenen langer dan verwacht moet worden uitgekeerd. Een stijgende 

levensverwachting - althans een grotere stijging dan waarmee rekening werd 

gehouden - leidt tot (onverwachte) meerkosten.  

 

Norm 

De waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen moet mede worden bepaald 

aan de hand van overlevingskansen. SPUN neemt de verwachte trend in de 

levensverwachting mee via een opslag in de premiestelling en de waardering van de 

pensioenverplichtingen.  

 

Beheersing 

In de normering ligt de beheersing van het risico besloten. Het pensioenfonds hanteert 

de stelregel dat steeds de meest recente prognosetafel van het Actuarieel Genootschap 

wordt gebruikt bij de waardering van de pensioenverplichtingen. Daarnaast onderzoekt 

het pensioenfonds periodiek of de ervaringssterfte (pensioenfondsspecifieke 

sterftecijfers) afwijkt van de grondslagen die aan de prognosetafel ten grondslag 

liggen.  

7.6. Verzekeringstechnische risico 

Onder verzekeringstechnisch risico wordt verstaan het risico dat, als gevolg van 

onjuiste of onvolledige aannames bij de premiestelling, de pensioenen niet of niet 

voldoende zijn gefinancierd.  
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Beheersing 

Het pensioenfonds beheerst dit risico door: 

 het aanhouden van een algemene reserve (4% dat is een wettelijke norm); 

 het hanteren van actuele sterftetabellen waarbij rekening wordt gehouden met 

de voorziene stijging van de levensverwachting, met pensioenfondsspecifieke 

correcties; 

 het hanteren van prudente aannames ten aanzien van de disconteringsvoet;  

 het betrekken van adviezen ten aanzien van de aannames bij het vaststellen 

grondslagen; 

 de verschillen tussen de werkelijke actuariële resultaten en de vooraf gemaakte 

aannames te beoordelen; en 

 een periodieke controle op de data waarop het risico’s is gebaseerd. 

7.7. Operationeel risico 

Onder operationeel risico wordt verstaan het risico samenhangend met ondoelmatige 

of onvoldoende doeltreffende procesinrichting, dan wel procesuitvoering.  

Beheersing 

Het pensioenfonds beheerst het operationele risico door processen uit te besteden en 

op de uitbestede werkzaamheden en processen een stringent uitbestedingsbeleid te 

voeren (zie 7.4). 

Voor zover werkzaamheden niet zijn uitbesteed geldt een risicomanagement cyclus, 

dat wil zeggen: 

 het bepalen van risicostrategie; 

 de identificatie (analyse) van risico’s; 

 het opstellen van risicobeleid en processen, waaronder functiescheidingen, 

vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; en het 

monitoren, beheersen en evalueren van risico’s.  

7.8. IT-risico 

Onder IT-risico wordt verstaan het risico dat bedrijfsprocessen en 

informatievoorziening niet-continue wordt ondersteund of onvoldoende wordt 

beveiligd.  

Beheersing 

De beheersing van IT risico kent twee dimensies, de interne pensioenfonds organisatie 

en de organisatie van de pensioenuitvoeringsorganisatie of die van de 

vermogensbeheerder. 

SPUN maakt gebruik van de IT-infrastructuur van de werkgever. Het ICT-beleid, de 

informatiebeveiliging en de calamiteitenplannen van de werkgever, evenals de 

ondersteuning voor de kantoorautomatisering zijn daarom maatgevend voor het 

pensioenfonds. Gelet op de markten waarop de werkgever opereert, de ICT- 

dienstverlening aan financiële en overheidsinstellingen, worden de risico’s als laag 

gekwalificeerd.  

 

In de loop van het eerste kwartaal van 201 stelt het bestuur een IT beleid vast aan de 

hand waarvan de beheersing van de externe IT organisaties wordt getoetst.  
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7.9. Integriteitrisico 

Onder integriteitrisico wordt verstaan het gevaar voor de aantasting van de reputatie 

van het pensioenfonds, evenals de bestaande en toekomstige bedreiging van het 

vermogen of resultaat. SPUN onderscheidt –conform de guidance van DNB-  

verschillende risicocategorieën, waaronder belangenverstrengeling, onoorbaar 

handelen, fraude en witwassen en terrorismefinanciering. Per categorie kan sprake zijn 

van deelrisico’s.  

Beheersing 

Per risicocategorie is een analyse van het risico gemaakt en zijn scenario’s in kaart 

gebracht. Vervolgens zijn beheersmaatregelen geformuleerd, waardoor een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen bruto en netto risico. Eventuele aanvullende 

maatregelen zijn beschreven.  

Een belangrijk deel van de maatregelen ligt besloten in de gedragscode. Daarin zijn 

onder meer normen vastgelegd met betrekking tot uitnodigingen, relatiegeschenken, 

nevenfuncties en zakelijke belangen. Ook bevat de gedragscode regels met betrekking 

tot vertrouwelijkheid en voorwetenschap. Op persoonlijke transacties en de naleving 

van de gedragsregels wordt toezicht gehouden door een externe compliance officer.  

Met het oog op dit risico heeft het pensioenfonds verder adequate functiescheidingen 

aangebracht en wordt het vier-ogen-principe toegepast.  

 

7.10. Juridisch risico 

Onder juridisch risico wordt verstaan het risico samenhangend met veranderingen in 

en naleving van wet- en regelgeving, evenals de mogelijke bedreiging dat contractuele 

bepalingen niet afdwingbaar zijn.  

Beheersing 

Ter beheersing van het juridische risico’s analyseert SPUN relevante (juridische) 

ontwikkelingen, die samenhangen met de uitvoering van de pensioenregeling en de 

daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Het pensioenfonds beschikt over juridische 

expertise en betrekt als dat noodzakelijk wordt geacht juridische adviseurs bij het 

opstellen van contracten en reglementen. Voor complexe zaken wordt advies 

ingewonnen bij gespecialiseerde externe juristen. De directeur houdt toezicht op de 

naleving van de voor het pensioenfonds relevante wet- en regelgeving. 

7.11. Sponsor risico  

SPUN is een ondernemingspensioenfonds en heeft derhalve een directe en contractuele 

band met de werkgever, de sponsorende onderneming. De afhankelijkheid van de 

werkgever vertaalt zich in verschillende risico’s voor het pensioenfonds. 

 

Norm 

Het bestuur moet bij de vervulling van haar taken c.q. het bepalen van het beleid zich 

richten naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers c.s. en 

de werkgever, zodat zij zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen 

voelen. 

 

Beheersing 

SPUN heeft een elftal deelrisico’s onderscheiden. Per risicocategorie zijn 

beheersingsmaatregelen benoemd, zijn checks-and-balances van toepassing. Een deel 

van die risico’s wordt beheerst door contractuele bepalingen in de 

uitvoeringsovereenkomst en door maatregelen binnen de administratieve organisatie 

en interne controle van het pensioenfonds. 
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8.  Risicohouding en Haalbaarheidstoets 

8.1. Inleiding 

Het bestuur draagt in overleg met de overige organen van het pensioenfonds zorg voor 

de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de 

risicohouding van het pensioenfonds. De organen van het pensioenfonds gebruiken 

deze doelstellingen en uitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding van 

de door de sociale partners overeengekomen pensioenregeling en bij de 

besluitvorming, de verantwoording, de advisering en het toezicht binnen het 

pensioenfonds. Het bestuur streeft er hierbij naar om van de sociale partners 

duidelijkheid te verkrijgen over de doelstellingen, het ambitieniveau van de 

toeslagverlening en de risicohouding, die ten grondslag liggen aan de 

pensioenregeling, die door hen ter uitvoering aan het pensioenfonds is gegeven. 

8.2. Kwalitatieve risicohouding  

SPUN beoogt de nominale pensioenaanspraken en –rechten waardevast na te komen. 

Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn 

karakter van pensioenen is het belangrijk dat de koopkracht van het pensioen via 

toeslagverlening blijft behouden. Het pensioenfonds hanteert evenwel geen formele 

toeslagambitie. Beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het streven naar 

koopkrachtbehoud, maar wordt in de beoordeling steeds gekoppeld aan de kans dat de 

nominale aanspraken niet kunnen worden nagekomen. Dit alles is in lijn met de 

uitkomsten van de ALM studie 2015. 

 

De mate van risico-acceptatie van het pensioenfonds is onder andere gebaseerd op de 

volgende overwegingen/randvoorwaarden: 

 Het opgebouwde pensioen vormt na pensionering een belangrijke bron van 

inkomen voor deelnemers van het pensioenfonds; 

 De uit de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende premie-omvang is gering in 

relatie tot de pensioenverplichtingen, waardoor de sturingskracht van premie-

aanpassingen beperkt is. Er bestaan geen bijstortverplichting bij een lage 

dekkingsgraad; 

 Het pensioenfonds is relatief vergrijsd; 

 Bij het nastreven van de pensioenambitie dient het bestuur bereid te zijn om 

beleggingsrisico te nemen met als oogmerk een rendement te behalen dat hoger is 

dan de risicovrije marktrente;  

 Door het bestuur zijn de volgende ‘FTK normen’ geformuleerd: 

o De kostendekkende premie wordt gedempt op basis van een gemiddelde 

rente over een periode van 60 maanden; 

o De termijn voor het herstel van de financiële positie tot het VEV bedraagt 8 

jaar; 

o In het geval van een niet sluitend herstelplan worden de (voorwaardelijke) 

pensioenverlagingen gespreid over een periode van 8 jaar; 

o Nog niet is vastgelegd de spreidingstermijn voor de pensioenverlagingen in 

het geval de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder het niveau van 

het MVEV ligt; 

 In het financieel crisisplan zijn twee kritische ondergrenzen gedefinieerd:  

- beleidsmatig: een ‘actuele’ dekkingsgraad van 100%; en 

- voor toezichtdoeleinden: een beleidsdekkingsgraad van 104%. 

 

Gegeven deze randvoorwaarden komt de kwalitatieve risicohouding neer op het 

volgende:  
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 Bij slechte economische omstandigheden acht het bestuur het uitlegbaar dat 

toeslagen worden verminderd of niet worden verleend. De kans op 

toeslagverlening moet wel behouden blijven;  

 Het verlagen van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane uitkeringen 

dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen (= geringe kans). Dat geldt zeker 

voor de kans op verlaging vanwege een beleidsdekkingsgraad die gedurende 5 

jaar onder het niveau van het MVEV ligt; 

 De kans op het verlagen van de jaarlijkse pensioenopbouw moet eveneens gering 

zijn.  

 

De risicobereidheid van het pensioenfonds kan worden beïnvloed door de actuele 

financiële positie van het pensioenfonds. Bij de keuze voor een bepaald beleid wordt 

niet alleen een verwachte ontwikkeling beoordeeld maar ook scenario’s die gunstiger 

of minder gunstig zijn dan de verwachte ontwikkeling.  

Als de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert, wordt bij voorkeur minder 

risico genomen omdat de ambitie dan in evenveel of meer gevallen haalbaar is met 

minder risico. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij een hoge dekkingsgraad en 

een lage rentestand –de rente-afdekking wordt dan verlaagd– kan het bestuur 

besluiten die voorkeur (tijdelijk) los te laten.  

8.3. Kwantitatieve risicohouding  

De risicohouding is de mate waarin het pensioenfonds bereid is beleggingsrisico’s te 

lopen om de doelstellingen te realiseren en de mate waarin het pensioenfonds 

beleggingsrisico’s kan lopen gegeven de kenmerken van het pensioenfonds. De 

risicohouding komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het pensioenfonds 

gekozen ondergrenzen in het kader van de HBHT en voor de korte termijn in de hoogte 

van het VEV of een bandbreedte hiervoor (de zogenoemde VEV-range). 

 

Korte termijn risicohouding/VEV-range  

Het beleggingsbeleid bepaalt in belangrijke mate het VEV. In de ALM studie uit 2015 is 

het beleggingsbeleid onderzocht en is geconcludeerd dat het huidige beleggingsbeleid 

goed past bij de doelstellingen van het pensioenfonds. Het huidige strategische 

beleggingsbeleid bestaat voor 30% uit een return portefeuille en voor 70% uit een 

matching portefeuille, waarbij het marktrenterisico (dus zonder UFR) op de 

verplichtingen voor is afgedekt. Volgens een dynamisch beleidskader. Het VEV bij de 

huidige strategische mix bedraagt 112,5% (per 31 december 2016).  

 

Gezien de conclusies uit de ALM en het overleg met de sociale partners wordt het VEV 

van 12% als ‘middenpunt’ van de VEV-range wordt gehanteerd. SPUN gaat uit van een 

bandbreedte van 4%, zowel naar boven als naar beneden. Daaruit volgt een VEV-

range volgt van 8%-16%. 
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Ter onderbouwing van een bandbreedte van 4% gaat het pensioenfonds uit van het 

volgende: 

 bandbreedte niet te smal: het pensioenfonds wil voorkomen dat het onnodig de 

discussie over de risicobereidheid opnieuw moet voeren, terwijl er niets significant 

is veranderd aan het beleid of de financiële positie. Bandbreedte niet te ruim: het 

VEV is een maat voor het risicoprofiel en het pensioenfonds heeft bewust gekozen 

voor een bepaald risicoprofiel; 

 VEV afhankelijk van rentestand op enig moment: indien de rente 1% hoger staat 

dan de rente van 31 december dan leidt hetzelfde strategische beleid tot een circa 

1% hoger VEV; 

 dynamische rentestaffel: de staffel kan leiden tot een lagere afdekking en een 10% 

lagere afdekking leidt tot een circa 1% hogere VEV. Bij een 10% lagere afdekking 

in combinatie met een hogere weging van de return portefeuille wordt dan een 

lagere bandbreedte benaderd; 

 bandbreedtes rondom strategische mix: het fonds is niet voortdurend exact 30% in 

de return portefeuille belegd. Een 5% lagere of hogere weging in de return 

portefeuille leidt tot een circa 2% lagere of hogere VEV en dit ziet het 

pensioenfonds niet als een significante wijziging;  

8.4. Haalbaarheidstoets 

Een aanvangs HBHT laat zien dat: 

 het premiebeleid realistisch en haalbaar is; 

 het fonds voldoende herstelkracht heeft, dat wil zeggen binnen een termijn van 

8 jaar over het VEV beschikt; (becijferd vanuit het MVEV) er is voldoende 

herstelkracht; 

 het te verwachten pensioenresultaat en de onzekerheid daaromtrent aansluiten 

bij de door het pensioenfonds gekozen ambitie en/of grenzen (risicohouding). 

 

De jaarlijkse HBHT toetst het laatste onderdeel. In de jaarlijkse HBHT wordt, alleen 

van vanuit de feitelijke dekkingsgraad getoetst of de verwachting de ondergrens 

overtreft en of de afwijking kleiner is dan maximale afwijking. Indien daaraan niet 

wordt voldaan, worden de deelnemers daarover geïnformeerd. 

 

Uit de aanvangs HBHT moet verder blijken of de verwachte pensioenuitkomsten 

aansluiten bij ambitie van het pensioenfonds. De pensioenuitkomsten worden 

uitgedrukt in pensioenresultaat. 

 

 
 

Het pensioenresultaat wordt per geboortejaar berekend. De verschillende ‘soorten’ 

deelnemers (aktief, slapers, pensioengerechtigden) worden bij elkaar geteld. De 

‘geboortejaar pensioenresultaten’ leiden via een gewogen gemiddelde (op basis van 

het aantal deelnemers) tot een ‘pensioenfonds pensioenresultaat’. De projectieperiode 

is 60 jaar, 2000 scenario’s worden doorgerekend, conform de zogenoemde DNB-

scenarioset. Het verwachte pensioenresultaat is het 50% percentiel. Het ‘slechtweer 

scenario’ is het 5% percentiel. In de aanvangs HBHT wordt de berekening gemaakt 

vanuit feitelijke dekkingsgraad (per 31 december 2014: 103.3%) en vanuit het VEV 

(per 31 december 2014: 110%). 

  

Onderstaande tabel geeft de resultaten van de HBHT. 
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Pensioenresultaat HBHT Pensioenfondsniveau 

  
Vanuit huidige 

dekkingsgraad 

Vanuit vereiste 

dekkingsgraad 

Mediaan 92% 96% 

5e percentiel 71% 76% 

Relatieve afwijking6 22% 21% 

 

Lange termijn risicohouding  

De risicohouding wordt geconcretiseerd door de vaststelling van bandbreedtes en 

risicogrenzen. Bij een overschrijding vindt er een beleidsdiscussie plaats. Dit maakt het 

mogelijk om op een vooraf vastgelegde en objectieve manier te beoordelen of het 

risico hoger of lager mag zijn dan eerder werd bepaald. Dan wel hoger of lager dan 

vooraf is toegestaan. Bij overschrijding van risicogrenzen vindt geen automatische 

aanpassing van het beleid plaats, wel een kwalitatieve discussie, rekening houdend 

met de situatie en inzichten van dat moment. 

 

Het bestuur heeft de volgende risicohouding (voor de lange termijn) vastgesteld met 

betrekking tot het pensioenresultaat: 

 

Ondergrens 1: Vanuit de situatie waarbij dekkingsgraad gelijk is aan het VEV dient de 

mediaan van het pensioenresultaat tenminste gelijk te zijn aan 85%. 

Ondergrens 2: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de mediaan van het 

pensioenresultaat tenminste gelijk te zijn aan 85%. 

Ondergrens 3: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de maximale afwijking ten 

opzichte van de mediaan in het geval van een ‘slechtweer scenario’ 30% te bedragen.  

 

 

Grenzen HBHT Pensioenfondsniveau 

  
Vanuit huidige 

dekkingsgraad 

Vanuit vereiste 

dekkingsgraad 

Ondergrens Mediaan 85% 85% 

Bovengrens Relatieve 

afwijking 
30%  

 

 

Onderbouwing grenzen:  

 Het mediane pensioenresultaat vanuit de huidige dekkingsgraad is afhankelijk 

van de startpositie. Indien de dekkingsgraad bij aanvang 95% is -in plaats van 

de gehanteerde 103,3% (UFR-dekkingsgraad per 31 december 2014, zonder 

middeling)- dan leidt dat tot een mediaan pensioenresultaat van circa 88%. 

Voorts is het pensioenresultaat afhankelijk van de scenarioset die door DNB 

wordt voorgeschreven en mogelijk jaarlijks wijzigt. 

 Indien het pensioenfonds geen indexatie verleent -maar wel een volledige 

pensioenopbouw toekent-, dan volgt een mediaan pensioenresultaat van 76% 

(vanuit de huidige dekkingsgraad).  

 De grenzen worden afgerond op 5%-punten om schijnnauwkeurigheid te 

voorkomen.  

 

                                           

6 Relatieve afwijking bepaalt als: 1 – 
5e percentiel

Mediaan
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Het pensioenfonds wil de ondergrens niet te hoog definiëren, omdat het 

pensioenfonds wil voorkomen dat het onnodig de discussie over de 

risicobereidheid opnieuw moet voeren, terwijl er niets significant is veranderd 

aan het beleid. Anderzijds wil het pensioenfonds de ondergrens niet te laag 

definiëren, omdat het gebruik wil maken van de signaalfunctie.  

 Enige marge is wenselijk omdat het pensioenfonds een dynamische rente-

afdekking hanteert.  

 De grenzen dienen te voldoen aan de specifieke eis uit de PW (artikel 30c, lid 1 

van de Regeling PW):  

 Bij de aanvangs HBHT mag het verschil in procentpunten tussen het verwacht 

pensioenresultaat op pensioenfondsniveau vanuit de financiële positie dat 

precies aan de vereisten van het VEV wordt voldaan (96%) en de daarbij door 

het pensioenfonds gekozen ondergrens (85%) niet kleiner zijn dan het verschil 

in procentpunten tussen het verwacht pensioenresultaat op 

pensioenfondsniveau vanuit de feitelijke financiële positie (92%) en de daarbij 

door het fonds gekozen ondergrens (85%). Aan deze voorwaarde wordt 

voldaan bij een ondergrens van 85%, want: 96%-85% > 92%-85%.  

 Als bovengrens hanteert het pensioenfonds 30%. Indien 10% meer in zakelijke 

waarden wordt belegd -bij de huidige scenarioset- voldoet het pensioenfonds 

nog aan deze grens. Die grenswaarde past in de argumentatie van het 

pensioenfonds dat de grenzen niet onnodig strak moeten worden gedefinieerd, 

maar wel gebruik wordt gemaakt van de signaleringsfunctie. 

8.5. Procedure haalbaarheidstoets  

Bij invoering van een nieuwe pensioenregeling of op het moment dat zich een 

significante wijziging heeft voorgedaan voert het pensioenfonds een aanvangs HBHT 

uit. Voorafgaand aan de aanvangs HBHT wordt, ná overleg met de sociale partners en 

in overleg met het verantwoordingsorgaan, door het bestuur de risicohouding 

vastgesteld.  

 

Met de aanvangs HBHT monitort het pensioenfonds of het verwacht pensioenresultaat 

en het pensioenresultaat in het ‘slechtweer scenario’ in lijn zijn met de door het 

pensioenfonds vastgestelde ondergrenzen. Deze ondergrenzen moeten binnen de 

risicohouding van het pensioenfonds passen. Daarnaast laat het pensioenfonds zien 

dat het premiebeleid realistisch en haalbaar is en dat het fonds voldoende 

herstelcapaciteit heeft.  

 

De uitkomsten van de aanvangs HBHT worden met de sociale partners en het 

verantwoordingsorgaan besproken. Indien de ondergrenzen worden overschreden gaat 

het bestuur in overleg met sociale partners om de eventuele vervolgstappen te 

bespreken. De eerste aanvangs HBHT is uitgevoerd in verband met de invoering van 

het nFTK.  

 

Vanaf 2016 voert het pensioenfonds jaarlijks een HBHT uit en rapporteert die uiterlijk 

30 juni van het lopende boekjaar aan DNB. Voorafgaand aan de HBHT beoordeelt het 

bestuur of de vastgestelde ondergrenzen nog voldoen. Op het moment dat het bestuur 

van mening is dat de ondergrenzen moeten worden aangepast, kan het bestuur de 

risicohouding na overleg met sociale partners en in overleg met het 

verantwoordingsorgaan aanpassen. 

 

De resultaten van de jaarlijkse HBHT worden besproken met het 

verantwoordingsorgaan. Indien de ondergrenzen worden overschreden gaat het 

bestuur in overleg met sociale partners om de eventuele vervolgstappen te bespreken.  

 

Het pensioenfonds neemt de belangrijkste informatie uit de (aanvangs-)HBHT op in het 

jaarverslag. 
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9. Overige bepalingen 

9.1. Procedure reglementswijziging 

De werkgevers informeren SPUN over iedere voorgenomen wijziging van de 

pensioenovereenkomst, voor de beoogde datum van inwerkingtreden van die wijziging. 

SPUN stelt vervolgens uiterlijk binnen 3 maanden na het van kracht worden van de 

gewijzigde pensioenovereenkomst een gewijzigd pensioenreglement op. Een wijziging 

van het reglement treedt in werking op het moment waarop de wijziging van de 

pensioenovereenkomst van kracht is geworden, tenzij SPUN en de werkgevers anders 

overeenkomen. Het voorgaande is van toepassing voor zover: 

 de bepalingen uit de pensioenovereenkomst niet strijdig zijn met geldende wet- 

en regelgeving; 

 (voor zover relevant) de financiële situatie van SPUN de wijziging toelaat; 

 de bepalingen naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn. 

 

SPUN is niet gehouden een wijziging van het reglement te accepteren indien en voor 

zover het bestuur niet bereid is het gewijzigde risico te aanvaarden.  

 

Het bestuur besluit, met in acht name van het bepaalde in de statuten en/of het 

pensioenreglement, tot het doorvoeren van de door de wetgever of de toezichthouder 

vereiste wijzigingen van het pensioenreglement, die niet van invloed zijn op de 

omvang of aard van de pensioenaanspraken. Het bestuur is evenwel gehouden de 

werkgevers onverwijld te informeren over een voorgenomen wijziging die leidt tot een 

materiële wijziging van de pensioenregeling.  

Het bestuur brengt de door de wetgever of de toezichthouder vereiste wijziging van 

het pensioenreglement, die wel van invloed is op de omvang of aard van de 

pensioenaanspraken (materiële wijziging van de pensioenregeling) onder de aandacht 

van de partijen die bij het tot stand komen van de pensioenovereenkomst zijn 

betrokken. Indien binnen de geldende termijn voor doorvoering van de door de 

wetgever of toezichthouder vereiste wijziging, geen wijziging van de 

pensioenovereenkomst tot stand komt, kan het bestuur zelfstandig besluiten de 

noodzakelijke wijziging in het pensioenreglement door te voeren. Evenwel bepaalt het 

bestuur haar standpunt pas definitief na overleg met de werkgevers. In geen geval zal 

de wijziging ertoe kunnen leiden dat de jaarlijkse premie toeneemt of andere kosten 

voor rekening van de werkgevers komen.  

 

Binnen drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst worden de 

deelnemers door SPUN op de hoogte gebracht van die wijziging en de mogelijkheid om 

het gewijzigde pensioenreglement op te vragen. SPUN zendt binnen twee weken na de 

totstandkoming van die wijziging een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van 

het gewijzigde pensioenreglement naar de toezichthouder. 
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Bijlage Financieel crisisplan (2017) 

Inleiding  

Met dit financieel crisisplan beoogt het bestuur vooraf te beschrijven welke 

maatregelen bij een crisis voor handen zijn, wat de impact van de beheersmaatregelen 

kan zijn en welke procedures moeten worden doorlopen. Belangrijke aspecten van het 

plan zijn de evenwichtige afweging van alle betrokken belangen en het informeren van 

alle belanghebbenden. Het plan geeft verder inzicht in de kritische ondergrens van de 

dekkingsgraad en het besluitvormingsproces bij het nemen van maatregelen.  

Het crisisplan moet vooral als een leidraad worden gezien. Het is geen plan dat ‘kant-

en-klaar’ kan worden uitgevoerd. Het bestuur moet altijd de concrete maatregelen 

afstemmen op de aard van de crisis en de omstandigheden van het moment. Afwijken 

van het crisisplan verlangt wel een uitleg van het bestuur. Het crisisplan is geen 

herstelplan. Het crisisplan is een onderdeel van de ABTN7. Voor wat betreft de 

doelstellingen van SPUN, evenals de financiële opzet, het beleggingsbeleid en het 

risicomanagement wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken van de ABTN. 

 

Waarom een crisisplan? 

Met een crisisplan is het bestuur beter voorbereid op een crisissituatie en kan worden 

voorkomen dat in een crisissituatie opties en valkuilen over het hoofd worden gezien. 

Het crisisplan geeft guidance. Vooraf is nagedacht over kritische grenzen, de 

beschikbaarheid en effectiviteit van maatregelen en de invulling van de evenwichtige 

belangenafweging. Een crisisplan kan voorkomen dat niet-rationele motieven de 

besluitvorming te zijner tijd gaan beïnvloeden. 

Door vooraf te expliciteren hoe het bestuur voornemens is te handelen in een 

crisissituatie, wordt het de deelnemers duidelijk hoe er met hun pensioen wordt 

omgegaan in tijden van crisis. Bijvoorbeeld wat betreft de verdeling van de ‘pijn’, als 

gevolg van de inzet van herstelmaatregelen, over de verschillende groepen 

belanghebbenden.  

 

Elementen van het crisisplan 

In dit crisisplan worden ingegaan op: 

 Wanneer is er naar de mening van het bestuur sprake van een crisis? 

 Bij welke dekkingsgraad (ondergrens) kan SPUN nog herstellen zonder de 

pensioenen te moeten verlagen? 

 Risico’s die kunnen leiden tot financiële crisissituatie. 

 Welke middelen staan SPUN ter beschikking ten tijde van een crisis? 

 Beschrijving van het realisme van de inzet van die maatregelen. 

 Beschrijving van het verwachte financiële effect van de inzet van de 

maatregelen. 

 Op welke wijze wordt rekening gehouden met de evenwichtigheid van de 

belangenafweging? 

 Beschrijving hoe en wanneer belanghebbenden worden geïnformeerd over een 

crisissituatie. 

 Hoe verloopt het besluitvormingsproces? 

 Jaarlijkse toetsing.  

                                           
7 Op grond van artikel 145 PW en artikel 29b Besluit FTK is ieder pensioenfonds verplicht een financieel 

crisisplan op te stellen. 
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Wanneer is er naar de mening van het bestuur sprake van een crisis? 

SPUN voert de pensioenregelingen uit voor de (gewezen) werknemers van Unisys 

Nederland. Uitgangspunt van de financiële opzet van de uitvoering van de 

pensioenregelingen is dat er voldoende middelen in het pensioenfonds aanwezig zijn 

om alle opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten te kunnen uitkeren. Een 

toereikende financiële situatie impliceert volgens het bestuur dat het pensioenfonds in 

ieder geval beschikt over de waarde van de technische voorzieningen plus het MVEV. 

Het pensioenfonds heeft primair een nominale doelstelling. Over het aanpassen van de 

ingegane pensioenuitkeringen en de opgebouwde rechten van (gewezen) deelnemers 

aan de gestegen prijzen, wordt jaarlijks door het bestuur beslist.  

Aan de financiële opzet liggen afspraken met de werkgevers ten grondslag, die zijn 

vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, gedateerd 16 april 2012. De middelloon 

pensioenregeling is te duiden als een CDC-regeling; in het geval de gedempte 

kostendekkende premie de feitelijke premie overtreft, wordt de toekomstige 

pensioenopbouw verlaagd. Met de werkgevers is overeengekomen dat de jaarpremie 

een percentage van de salarissom bedraagt en dat die jaarpremie voor 5 jaar vast ligt. 

De werkgevers zijn niet gehouden tot het doen van aanvullende premiestortingen in 

het geval van onderdekking.  

In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur een risicohouding vastgesteld na 

consultatie van de werkgevers en de ondernemingsraad. De risicohouding is vertaald 

naar concrete ‘piketpaaltjes’ voor onder meer het toeslagen- en beleggingsbeleid.  

Het bestuur is van mening dat sprake is van een crisis in de volgens twee situaties: 

 De technische voorzieningen, op marktwaarde berekent en zonder UFR effecten, 

worden niet meer volledig door waarden worden gedekt. Oftewel de nominale, 

actuele dekkingsgraad is lager dan 100% (= eerste ondergrens).  

 Het eigen vermogen van het pensioenfonds ligt onder het niveau van het MVEV. 

Oftewel de beleidsdekkingsgraad ligt beneden de 104% (= tweede ondergrens). 

Daarnaast geldt dat het pensioenfonds niet meer aan de vereisten van het VEV voldoet 

in het geval geen sluitend herstelplan kan worden ingediend. Daarvan is sprake indien 

de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds binnen een termijn van acht jaar niet 

boven het niveau van circa 112% uitkomt. 

Toelichting bij ondergrens 

Vanuit beleidsmatig perspectief is een dekkingsgraad van 100% de belangrijkste 

kritische ondergrens. Een ‘actuele’ dekkingsgraad geeft de ‘echte’ financiële positie van 

het pensioenfonds weer. Een dekkingsgraad boven de 100%, gemeten zonder UFR 

effecten bij de waardering van de nominale pensioenverplichtingen, draagt bij aan het 

herstel van de financiële situatie. Terwijl bij een dekkingsgraad beneden de 100% er 

voor iedere euro uitkering ‘geld bij moet’. Bij een vergrijsd pensioenfonds zoals SPUN 

wordt het herstel daardoor extra bemoeilijkt. Of anders geredeneerd, bij een 

dekkingsgraad boven de 100% leidt de zogenoemde buffervrijval tot een lager 

benodigd rendement. 

Het MVEV is primair een wettelijke c.q. toezichtnorm. Voor SPUN bedraagt het MVEV 

4,0%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is derhalve gelijk aan 104,0%. Gedurende 

een periode van 5 jaar niet voldoen aan die toezichtnorm leidt tot het verlagen van de 

pensioenen. Vandaar dat de tweede ondergrens is een beleidsdekkingsgraad 

(toezichtcriterium) van 104%. Aan een beleidsdekkingsgraad beneden de 104% 

verbindt SPUN specifieke communicatie-inspanningen.  

De crisissituatie moet niet van tijdelijke aard zijn. Onder ‘van tijdelijke aard’ wordt 

verstaan: de situatie waarin redelijkerwijs mag worden verwacht dat de 

beleidsdekkingsgraad binnen enkele maanden weer boven de kritische ondergrens 

uitkomt, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen. 
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Bij welke dekkingsgraad (ondergrens) kan SPUN nog herstellen zonder de 

pensioenen te verlagen? 

SPUN heeft in 2015 een ALM studie uitgevoerd. Daaruit blijkt onder meer: 

 Bij een realistisch verwacht overrendement is herstel van de financiële situatie 

tot het niveau van het VEV binnen een periode van 8 jaar haalbaar, uitgaande 

van een aanvangsdekkingsgraad van 100%. 

 Op basis de wettelijk toegestane rendementen is herstel tot VEV mogelijk vanaf 

een beleidsdekkingsgraad van circa 94%.  

 Uitgaande van een realistisch rendement is herstel tot het MVEV, een 

beleidsdekkingsgraad van 104%) in 5 jaar mogelijk, vanaf een dekkingsgraad 

die is berekend op basis van de ‘DNB rente’ (marktrente plus UFR) van circa 

101%.  

Uitgaande van ruimere (toegestane) parameters kan SPUN een sluitend herstelplan 

indienen, ook als de dekkingsgraad beneden de 101% ligt. 

Het pensioenfonds hoeft, zolang de beleidsdekkingsgraad niet verder is weggezakt dan 

de hiervoor genoemde 101%, naar verwachting geen onvoorwaardelijke 

herstelmaatregelen in te zetten.  

 

Risico’s die kunnen leiden tot financiële crisissituatie 

Het pensioenfonds onderkent de volgende risico’s die kunnen leiden tot een financiële 

crisissituatie: 

 een verdere daling van de marktrente, inclusief een daling van de ‘DNB rente’ 

(inclusief UFR) met meer dan 1% punt, zowel bij een parallelle als bij een niet-

parallelle renteschok. 

 een daling van de waarde van de zakelijke waarden. Per beleggingscategorie 

wordt een ander belang toegekend aan de omvang van de daling (mede 

afhankelijk van het belang in de portefeuille). 

 politieke risico’s, inclusief wijzigingen van wet- en regelgeving, evenals 

verscherpte toezichteisen. 

Toelichting 

Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat een daling van het totaal rendement van de 

return portefeuille, bij een gelijkblijvend renteniveau leidt tot een daling van de 

dekkingsgraad van circa 3,5%. Bij een daling van de DNB rente met 100 basispunten 

daalt de dekkingsgraad op basis van de ‘DNB rente’ tot 4% punt, mede afhankelijk van 

het niveau van de dekkingsgraad. 

Verscherping van de vereisten om te voldoen aan met MVEV of VEV, dan wel 

zwaardere toezichteisen, kunnen ertoe leiden dat SPUN binnen de gestelde termijnen 

niet aan die eisen kan voldoen. Dergelijke wijzigingen worden als politieke risico’s 

betiteld. Politieke risico’s zijn voor het pensioenfonds nauwelijks beïnvloedbaar. Tegen 

marktrisico’s kan het pensioenfonds zich tot op zekere hoogte ‘verzekeren’.  

Marktrisico’s worden continue gemonitord.  

 

Beschrijving van de middelen die SPUN ter beschikking staan ten tijde van 

een crisis 

In verband met de tweede kritische ondergrens, een beleidsdekkingsgraad van 104%, 

ziet het bestuur een wijziging van het beleggingsbeleid niet zo zeer als een 

herstelmaatregel. Dat ligt anders voor de eerste kritische ondergrens, een 

dekkingsgraad van 100%, waarbij de nominale verplichtingen zijn gewaardeerd tegen 

de actuele rentecurve.  
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Eerste kritische ondergrens 

De ‘bewaking’ van de nominale, actuele dekkingsgraad van 100%, ligt primair besloten 

in het risicomanagement van het pensioenfonds. Het vermogensbeheer wordt 

gekenmerkt door 2 bepalende randvoorwaarden:  

 Een beperkte kans op een (te) lage dekkingsgraad; en  

 Een beperkte kans op het niet tijdig kunnen herstellen.  

Het door het bestuur vastgestelde risicobudget is het primaire sturingsinstrument voor 

de beheersing van beleggingsrisico’s. Het balansrisico is een maatstaf voor het 

gewenste risico-rendementsprofiel. De norm voor het balansrisico is door het bestuur 

vastgesteld op 5,5%, met een bandbreedte van 3,75%-7,25%. Het balansrisico wordt 

continue gemonitord, het bestuur wordt daarover maandelijks geïnformeerd. Tevens 

wordt periodiek getoetst of het strategische beleggingsbeleid -in het licht van de 

doelstellingen van SPUN- nog voldoende robuust is. Dat betekent onder meer een 

periodieke evaluatie van de afdekking van het rente- en valutarisico.  

De ruimte om beleggingsbeleid substantieel te wijzigen -een ruimer risicobudget 

inzetten en daardoor uit een tekortsituatie groeien- wordt beperkt door het wettelijke 

kader. Een verhoging van het risicobudget (binnen de marges van het toezichtkader) 

levert naar verwachting te weinig (verwacht) extra rendement op, terwijl de risico’s 

wel substantieel toenemen. Desalniettemin sluit het bestuur een wijziging van het 

beleggingsbeleid als sturingsinstrument niet op voorhand uit. Het bestuur is zich 

bewust van de neveneffecten van een verhoging van het risicobudget. Een hogere VEV 

leidt tot een langere herstelperiode c.q. vereist een hoger rendement bij een 

gelijkblijvende termijn, evenals een hogere solvabiliteitsopslag. 

De uitwerking van maatregelen ter voorkoming dat SPUN door de eerste kritische 

ondergrens zakt, blijft verder buiten beschouwing. De in dat kader te nemen 

maatregelen raken de deelnemers niet direct, zoals bij een verlaging van de 

pensioenen wel het geval is. 

Tweede kritische ondergrens  

Ten aan zien van de tweede kritische ondergrens heeft het bestuur (verder) het 

volgende sturingsinstrument tot haar beschikking: 

 Het verlagen van opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten. 

 

In de volgende paragraaf wordt het sturingsinstrument ‘het verlagen van opgebouwde 

pensioenaanspraken en – rechten’ nader beschreven. Hierna wordt kort ingegaan op 

andere gebruikelijke herstelmaatregelen, hoewel die voor het bestuur niet toepasbaar 

zijn.  

 

Het verhogen van premie en/of bijstorting 

De verhoging van de premie is niet mogelijk, in de uitvoeringsovereenkomst is een 

premieplafond vastgelegd. De werkgever betaalt niet meer dan een vast percentage 

van de salarissom en zijn geen aanvullende premies verschuldigd. Overigens is een 

premieverhoging weinig effectief, de totale feitelijke premie bedraagt minder dan 1% 

van de voorziening pensioenverplichtingen.  

Wijzigen van pensioenregeling 

Het verhogen van de werknemersbijdrage is een arbeidsvoorwaardelijke afspraak 

waarin het fonds niet kan treden. Dat geldt eveneens voor een wijziging van de 

pensioenregeling (lees versobering). Door de incorporatie van de pensioenregeling in 

de arbeidsvoorwaarden, is het bestuur van mening niet eenzijdig tot een wijziging van 

de pensioenregeling te kunnen besluiten.  

Vanwege het CDC karakter van de middelloon pensioenregeling kan het bestuur wel 

besluiten de toekomstige pensioenopbouw te verlagen. Maar alleen als de gedempte 

kostendekkende premie niet toereikend is.  
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Het niet-toekennen van toeslagen 

SPUN kent geen formele ambitie om de ingegane pensioenuitkeringen en de 

opgebouwde rechten van (gewezen) deelnemers aan te passen aan de gestegen 

prijzen. Er worden geen toeslagen toegekend, tenzij de financiële situatie van het 

pensioenfonds dat toelaat. De eventuele toekenning van toeslagen berust op jaarlijkse 

beslissingen van het bestuur, gebaseerd op de financiële situatie van het 

pensioenfonds. Op grond van die indexatieregeling kan in een situatie van 

onderdekking niet worden geïndexeerd. 

Het weergegeven indexatiebeleid kan een sturingsinstrument zijn, ware het niet dat 

een wettelijke indexatiedrempel geldt. Het minimale niveau van de 

beleidsdekkingsgraad moet 110% bedragen, alvorens het bestuur kan besluiten tot het 

verlenen van toeslagen. Voor het herstel van de financiële situatie tot een kritische 

ondergrens is het niet-verlenen van toeslagen daarmee niet meer van belang. Omdat 

het VEV circa 12% bedraagt, is het niet-verlenen van toeslagen in beperkte mate van 

belang voor het groeien uit een reservetekort.  

In onderstaande tabel is voor de herstelmaatregel een verwijzing opgenomen naar de 

fondsdocumenten en wordt de inzet van de maatregel weergegeven. 

  

Maatregel ABTN Uitvoerings-

overeenkomst 

Pensioen-

reglement 

Inzet  

Verlagen 

pensioenen 

Art. 5.6 Geen bepaling 

opgenomen 

Art. 31, lid 3 

Art. 29, lid 3 

Regulier beleid, mits aan 

voorwaarden van PW is voldaan 

  

Beschrijving van het realisme van de inzet van de maatregelen  

Hierna wordt beschreven in welke mate de inzet van de maatregel ‘het verlagen van 

opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten’ daadwerkelijk realistisch is. 

Op grond van artikel 134 van de PW komt het bestuur het recht toe de opgebouwde 

pensioenaanspraken en –uitkeringen te verlagen. Als een uiterste herstelmaatregel, in 

het geval andere maatregelen in onvoldoende herstellend vermogen sorteren. Deze 

zogenoemde kortingsmaatregel is opgenomen in het pensioenreglement. 

 

De inzet van het sturingsinstrument ‘verlagen van opgebouwde pensioenaanspraken 

en –rechten’ is aan de orde in het geval: 

 De beleidsdekkingsgraad zodanig is weggezakt dat het pensioenfonds geen 

sluitend herstelplan kan indienen (= herstel tot VEV), 

 Het pensioenfonds niet in staat is binnen 5 jaar te voldoen aan de eis van het 

MVEV, zonder dat de belangen van de belanghebbenden onevenredig worden 

geschaad en 

 De overige sturingsinstrumenten zijn ingezet in het herstelplan. 

Het verlagen van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten vereist een 

zorgvuldige procedure, inclusief een advies- en informatietraject.  

 

Beschrijving van het verwachte financiële effect van de inzet van de 

maatregelen 

Hierna wordt een indicatie gegeven van het te verwachten effect van de maatregel ‘het 

verlagen van opgebouwde pensioenaanspraken en – rechten’. Het verlagen van de 

opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten komt neer op een afname van de 

voorziening pensioenverplichtingen. Daardoor neemt het eigen vermogen toe, het 

pensioenfonds beschikt weer over het MVEV. De mate waarin opgebouwde 
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pensioenaanspraken en –rechten worden verlaagd, is afhankelijk van de 

omstandigheden ten tijde van het nemen van het besluit.  

Grosso modo geldt dat het verlagen van de opgebouwde pensioenaanspraken en -

rechten met 1% leidt tot een 1% lagere voorziening pensioenverplichtingen en 

daarmee tot een 1% hogere dekkingsgraad. Uitgesplitst naar de verschillende groepen 

deelnemers heeft een 1% verlaging de volgende effecten op de dekkingsgraad.  

 

Groep deelnemers Bijdrage aan 1% hogere 

dekkingsgraad8  

Pensioengerechtigden  55% 

Gewezen deelnemers 19% 

Deelnemers  26% 

 

Beschrijving op welke wijze rekening wordt gehouden met evenwichtige 

belangenafweging 

Uit de financiële opzet van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling 

volgt dat bij het verlagen van de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten alle 

groepen deelnemers in beginsel gelijk worden behandeld. Dat past bij het 

uitgangspunt dat SPUN een pensioenregeling uitvoert ‘van’ en ‘voor’ (collectiviteit en 

solidariteit) alle (gewezen) Unisys werknemers, oftewel alle opgebouwde 

pensioenaanspraken en –rechten worden procentueel in dezelfde mate verlaagd. Tenzij 

een verlaging een bepaalde groep deelnemers ‘te hard’ treft. Die afweging maakte het 

bestuur ten tijde van de definitieve besluitvorming. 

Het bestuur neemt in zijn overweging ter beoordeling van de evenwichtigheid tussen 

de verschillende groepen deelnemers, de volgende criteria mee: 

 Effectiviteit: de omvang van de voorziening pensioenverplichtingen toegerekend 

naar de verschillende groepen deelnemers maakt dat een procentuele 

differentiatie in een verlaging een ander effect op de dekkingsgraad heeft.  

 Proportionaliteit: het verlagen van de pensioenen is een ‘pijnlijke’ maatregel 

met een grote impact. De pensioengerechtigden merken dat direct, de 

(gewezen) deelnemers pas op termijn. 

 Solidariteit: de bijdragen van de verschillende groepen moeten met elkaar in 

evenwicht zijn. Andere beschikbare bronnen waaruit een bepaalde groep 

deelnemers worden gecompenseerd, worden meegewogen. 

 Continuïteit: het verlagen van de pensioenen is een uiterst redmiddel om te 

voldoen aan een wettelijke c.q. toezichtnorm.  

Daarnaast is in het kader van een evenwichtige belangenafweging, onderzocht of er 

uitzonderingen op de hoofdregel kunnen worden gemaakt. Het maken van onderscheid 

stuitte steeds op bezwaren. Voorbeelden van dergelijke knelpunten bij een 

differentiatie zijn: 
 Als een claim van de pensioengerechtigden is dat zij via het niet-verhogen van 

de uitkeringen te veel bijdragen aan het herstel wordt gehonoreerd, met welke 

referentieperiode wordt dan rekening gehouden? Niet iedere 

pensioengerechtigde heeft in dezelfde mate te maken gehad met het gemis aan 

indexatie, dat is afhankelijk van het moment van pensionering. Rekening 

houdend met een bepaalde referentieperiode leidt tot een individuele 

benadering. Dat is uit praktisch oogpunt onwenselijk en waarschijnlijk ook 

juridisch aanvechtbaar.  

                                           
8 De hoogte van deze percentages is tijdgebonden.  
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 Als een beperking van de verlaging van de rechten van pensioengerechtigden 

wordt aangebracht, hoe wordt dan omgegaan met de gewezen deelnemers? Bij 

indexatie is de gelijke behandeling tussen deze groepen wettelijk geregeld, bij 

een verlaging echter niet. Het loslaten van de gelijke behandeling bij een 

verlaging van de pensioenen is volgens het bestuur niet zonder meer 

gerechtvaardigd.  

 Als de pensioenen van pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers 

worden ontzien, kan dat ertoe leiden dat de pensioenen van de actieve 

deelnemers drie maal zoveel moeten worden verlaagd als bij een pro rata 

benadering. Hoe evenwichtig is dat? 

 Een beperking van de verlaging voor pensioengerechtigden wordt wel 

beargumenteerd vanwege het gemis ‘herstellend vermogen’ bij deze groep 

deelnemers. Dat is op zich waar, maar waar ligt de grens? Heeft een 63 of 64 

jarige actieve deelnemer nog wel herstelcapaciteit?  

Bovendien raakt het niet-toekennen van toeslagen alle groepen deelnemers in gelijke 

mate, vanwege het sinds 1 januari 2015 geldende wettelijke kader. Dat neemt niet 

weg dat het bestuur kan besluiten om een verlaging van de pensioenen te 

differentiëren. Met name laat het bestuur in de besluitvorming meewegen dat -wegens 

het ontbreken van de elementen collectiviteit en solidariteit in een beschikbare 

premieregeling- de opgebouwde pensioenkapitalen buiten de verlaging vallen. 

 

Beschrijving hoe en wanneer belanghebbenden worden geïnformeerd over 

crisissituatie 

Crisiscommunicatie is procescommunicatie gericht op het verwachtingsmanagement. 

Elementen van de crisiscommunicatie zijn de organisatie, de inhoud en de toonzetting. 

Vanuit de gedachte dat een crisissituatie een (be)dreiging inhoudt, vraagt de 

communicatie om urgentie. De onzekerheid bij stakeholders moet zo veel mogelijk 

worden weggenomen. Kenmerken van goede crisiscommunicatie zijn dan ook: 

 

Regie houden 

 

Proactief zijn 

 

Inlevingsvermogen 

Centraal punt van 

waaruit communicatie 

wordt georganiseerd 

Stappen benoemen Empatisch zijn, gericht op 

gevolgen voor 

stakeholders 

 

Zelf de toon zetten 

 

Alleen feiten 

communiceren 

Dialoog aangaan 

 

Eigen communicatie-

momenten kiezen 

Een ‘eigen’ boodschap 

naar buiten brengen 

Vragen beantwoorden 

 

Ruimte geven aan 

dialoog 

Ingaan op zekerheden en 

onzekerheden 

 

Alle beschikbare kanalen 

gebruiken 

Overwegingen delen  

 

 

 

Wat doet SPUN met deze leidraad? 

Het bestuursbureau organiseert in samenspraak met de communicatiecommissie de 

crisiscommunicatie. De communicatie wordt afgestemd met het voltallige bestuur. De 

directeur doet namens het pensioenfonds de woordvoering naar derden, daarover zijn 

afspraken gemaakt.  

SPUN gebruikt alle (thans) beschikbare kanalen. Bij crisiscommunicatie gaat het vooral 

om de inzet van de website van het pensioenfonds en op naam gestelde brieven aan 

deelnemers. Ondersteunend daaraan zijn digitale nieuwsbrieven, overleggen met 

vertegenwoordigers van de belanghebbenden of een deelnemersbijeenkomst. 
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Desgewenst kan SPUN gebruik maken van de kanalen van de werkgever of de 

vereniging van oud-medewerkers. 

 

Belanghebbenden moeten worden meegenomen in het ‘proces’. Voorkomen moet 

worden dat deelnemers voor verrassingen worden geplaatst. Aangekondigde 

communicatiemomenten moeten ook daadwerkelijk worden benut (achteraf). Dat 

appelleert aan het ‘stappen’ benoemen, alleen de feiten worden gecommuniceerd en 

de overwegingen gedeeld.  

De berichtgeving wordt gericht op de gevolgen die de crisis en de crisismaatregelen 

voor de deelnemers hebben. Er is een laagdrempelige mogelijkheid om vragen te 

stellen, bijvoorbeeld tijdens een deelnemersbijeenkomst of via info@spun.nl. Op 

vragen wordt ingespeeld via een zelf te ontwikkelen Q&A, die op de website wordt 

geplaatst.  

Voorgaande neemt niet weg dat het pensioenfonds daarnaast rekening moet houden 

met de wettelijke informatieverplichtingen, zoals het informeren van alle deelnemers, 

tenminste een maand voordat een verlaging van het pensioen wordt geëffectueerd. 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe het pensioenfonds communiceert over het 

crisisplan en de verschillende stadia van een crisis.  

 

Communicatiefa

se 

Moment van 

informeren 

‘Boodschap’  Doelgroep  Kanalen /  

middelen  

Over het crisisplan Na vaststellen 

van crisisplan  

Bestaan crisisplan 

Inhoud op 

hoofdlijnen 

Deelnemers  

Werkgever  

Website  

E-nieuwsbrief 

Aanvang 

crisissituatie 

Binnen 2 weken 

na aanvang 

crisis 

Verslechtering 

financiële situatie 

Mogelijke 

maatregelen en 

impact  

Deelnemers  

Werkgever  

Website  

E-nieuwsbrief 

Deelnemers-

bijeenkomst  

Bestuursbesluit 

over maatregelen 

Binnen 2 weken 

na bestuurs-

besluit 

Financiële situatie 

Concrete 

maatregelen 

Gevolgen voor 

belanghebbenden 

Evenwichtige 

belangenafweging  

Deelnemers  Website  

E-nieuwsbrief 

Persoonlijke 

brief  

 

Beschrijving van het besluitvormingsproces 

Besluiten over het verlagen van de pensioenen vereisen geen bijzondere 

besluitvormingsprocedure, reglementair noch statutair. Dergelijke bestuursbesluiten 

kunnen met een gewone meerderheid van stemmen worden genomen. De impact van 

een besluit tot het verlagen van de pensioenen vereist een zorgvuldige besluitvorming. 

Een besluit over het verlagen van de pensioenen is op grond van de PW niet 

adviesplichtig. Anderzijds, een dergelijk besluit moet wel draagvlak hebben. Mede in 

dat kader wordt vooroverleg met het verantwoordingsorgaan noodzakelijk geacht. 

Het initiatief tot het formeren van een crisisteam ligt bij de voorzitter van het bestuur. 

Een besluit daartoe hangt mede af van de omstandigheden. Een crisisteam bestaat (bij 

voorkeur) uit het dagelijks bestuur van het pensioenfonds en de directeur. Al dan niet 

aangevuld met externe deskundigen.  

mailto:info@spun.nl
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Met de fiduciair manager zijn afspraken gemaakt over een noodscenario, als financieel 

economische omstandigheden daartoe nopen. Dat kan in werking treden, zowel op 

initiatief van SPUN als van de fiduciair manager. Binnen de organisatie van de fiduciair 

manager bestaat een escalatieprogramma in het geval van een financiële crisis. In dat 

escalatieprogramma zijn tijdslijnen gedefinieerd. De directeur is de primaire 

contactpersoon voor de fiduciair manager. In tijden van oplopende spanning is er 

sprake van 24/7 bereikbaarheid, per email en mobiele telefoon. 

Het voltallige bestuur wordt wekelijks, of frequenter als dat noodzakelijk wordt geacht, 

geïnformeerd over het overleg binnen het crisisteam en over het overleg met de 

fiduciair manager. Het bestuur wordt sowieso iedere week geïnformeerd over de 

actuele financiële stand van zaken. 

De directeur bereidt een advies over de herstelmaatregelen voor. Hij kan dat uit eigen 

beweging doen of op verzoek van het crisisteam. Het advies wordt voorbereid in 

samenspraak met een of meerdere deskundigen. Het advies wordt voorgelegd aan het 

bestuur. Het bestuur bespreekt het advies en neemt een besluit. Alvorens tot een 

definitief besluit te komen, treedt het bestuur in overleg met het 

verantwoordingsorgaan. Vervolgens wordt een definitief besluit genomen. 

Belanghebbenden worden geïnformeerd over het besluit op de wijze als hiervoor 

weergegeven. De doorlooptijd van de besluitvorming is afhankelijk van de 

omstandigheden. 

Overzicht betrokken partijen in crisissituatie en hun rol. 

  

Betrokken partijen Rol is crisissituatie Opmerking  

Bestuur  Eindverantwoordelijk, 

besluiten nemen, bewaken 

proces 

Formeel aanspreekpunt. Op 

continu basis geïnformeerd 

door bestuursbureau en 

crisisteam 

Crisisteam  Dagelijks sturing  Geformeerd op voorspraak 

voorzitter 

Bestuursbureau  Adviserend, coördinerend, 

eerste contact voor fiduciair 

manager  

 

Externe deskundigen  Adviserend  Fiduciair manager, 

adviserend actuaris  

Verantwoordingsorgaan ‘Klankbord’, beoordelend  Geen formeel adviesrecht 

over besluit verlagen 

pensioenen  

Visitatiecommissie  ‘Klankbord’, toetsend  

Vertegenwoordigers van 

belanghebbenden 

‘Klankbord’   

Toezichthouder  Wordt geïnformeerd  Wettelijk kader  

 

Periodieke toetsing  

Het crisisplan is onderdeel van de ABTN en loopt wat betreft actualisatie mee met de 

periodieke actualisatie van de ABTN. Anderzijds is het bestuur zich bewust dat een 

beleidswijziging, dan wel een contractuele of reglementaire wijziging gevolgen kan 

hebben voor het crisisplan. In dat geval wordt kan het crisisplan tussentijds worden 

bijgesteld.  
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Bijlage Investment beliefs 

Investment beliefs 

De investment beliefs of beleggingsovertuigingen zijn de (ongeschreven) regels of 

criteria, waaraan SPUN belang hecht bij de inrichting en uitvoering van haar 

beleggingsbeleid. Het doel van de investment beliefs is het scheppen van een 

richtinggevend kader bij de verdere besluitvorming over het beleggingsbeleid. 

Investment beliefs dragen bij aan het optimaliseren van de asset allocatie en het 

waarborgen van een consistent onderhoud en implementatie van het beleggingsbeleid. 

De investment beliefs zijn verder uitgangspunt voor de opdracht aan de fiduciair 

manager.  

De investment beliefs zijn voorbereid door de beleggingscommissie. Het bestuur heeft 

de investment beliefs vervolgens vastgesteld. De investment beliefs zullen van tijd tot 

tijd opnieuw aan de orde worden gesteld, om de geldigheid en houdbaarheid ervan te 

toetsen. 

Voor de vaststelling van de investment beliefs is aangesloten bij de thema’s: strategie, 

uitvoering en risicomanagement.  

 

Strategie 

Een beleggingsstrategie is gebaseerd op een evenwichtige afstemming van ambities en 

doelstellingen tegenover risico’s en verplichtingen. De beleggingsstrategie moet helder 

zijn over de mate waarin risico’s worden genomen en geaccepteerd.  

 

Investment belief 1 

Bij de inrichting van de beleggingsportefeuille wordt rekening gehouden met de 

kenmerken van de pensioenverplichtingen en het verlenen van toeslagen. 

 

Het beleggingsbeleid is er in eerste instantie op gericht de nominale 

pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. In tweede instantie is het 

beleggingsbeleid gericht op het toekennen van toeslagen. Om deze doelstellingen te 

kunnen verwezenlijken, zijn de kenmerken van de pensioenverplichtingen bepalend bij 

de vormgeving van het beleggingsbeleid. Beleggingsbeslissingen moeten consistent 

zijn met de vooraf gestelde doelen.  

 

Uitwerking 

 De pensioenverplichtingen zijn onderdeel van het vermogensbeheer(proces), er 

is geen sprake van een ‘asset only’ benadering. 

 SPUN hanteert in haar beleggingsbeleid een matching- en return portefeuille. 

Bij de inrichting van de matching portefeuille wordt specifiek rekening 

gehouden met het profiel van de toekomstige pensioenuitkeringen. SPUN wijst 

een risicobudget toe aan de matching portefeuille. Het nauwkeurig matchen is 

daarmee geen doel op zich. Binnen de matching portefeuille kan SPUN een 

extra rendementsdoelstelling hebben. 

 De afstemming van beleggingen op verplichtingen wordt onderzocht door 

middel van een regelmatig uit te voeren ALM studie of scenario-analyse. Dit 

leidt tot de strategische mix en risicobudget. 

 Er wordt expliciet rekening gehouden met de liquiditeit van de beleggingen in 

samenhang met de pensioenuitkeringen. De toekomstige premie-inkomsten zijn 

lager dan de pensioenuitkeringen, vanwege de stijgende leeftijd van het 

deelnemersbestand. Het pensioenfonds maakt regelmatig liquiditeitsprognoses 

om dit te kunnen beoordelen. Om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, 

moeten beleggingen kunnen worden verkocht. 
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 De verplichtingen zijn in Euro’s en de strategische benchmarks zijn in Euro’s. 

Vanuit rendementsoptiek kan in niet-euro vermogenstitels worden belegd. 

 Aan de hand van managementrapportages wordt de consistentie van het beleid 

en de uitvoering getoetst.  

 

Investment belief 2 

Op lange termijn leveren beleggingen in zakelijke waarden een hoger verwacht 

rendement op dan veilige obligaties. Extra rendement gaat gepaard met extra risico. 

 

Tegenover het nemen van risico door het beleggen in zakelijke waarden staat over het 

algemeen een hogere beleggingsopbrengst. Wanneer geen risico wordt genomen, is 

het rendement beperkt tot het risicovrije rendement. Indien volledig wordt belegd in 

vastrentende waarden levert de beleggingsportefeuille naar verwachting niet meer op 

dan de nominale verplichtingen. De zakelijke waarden worden ingezet met het doel om 

extra rendement te creëren ten behoeve van het toekennen van toeslagen, herstel van 

de vermogenspositie of om financiële effecten van het langlevenrisico op te vangen. 

 

Uitwerking 

 

Investment belief 3 

Asset allocatie (beta) en het hedgen van risico’s zijn de belangrijkste keuzes binnen 

het strategische beleidskader. SPUN wil slechts beperkt afwijken van de strategische 

mix maar wil in het beleggingsbeleid wel de ruimte hebben om te variëren in rente-

afdekking.  

 

Onder asset allocatie wordt verstaan de strategie op hoofdlijnen, dat wil zeggen de 

allocatie van de vastrentende en zakelijke waarden, alsmede de wegingen en 

benchmarks binnen de vastrentende- en zakelijke waarden portefeuille. Gedurende het 

jaar hanteert het pensioenfonds in beginsel een zogenaamde buy-and-hold 

benadering. SPUN wil niet actief profiteren van korte termijn marktvisies (< 1 jaar). 

Dat wordt niet passend geacht bij het lange termijn karakter van het pensioenfonds. 

Daarnaast acht het pensioenfonds het tactisch beleid op langere termijn onbeloond, wil 

het transactiekosten zoveel mogelijk voorkomen en wil in de beleggingscommissie 

geen discussies voeren over korte termijn marktverwachtingen. 

Het pensioenfonds kan een visie hebben op de toekomstige ontwikkeling van de rente. 

Bij een door het pensioenfonds als laag gedefinieerde rentestand moet bijvoorbeeld de 

mogelijkheid bestaan om de rente-afdekking te verlagen. Dan kan er worden 

geprofiteerd van een stijging van de rente. SPUN gelooft in een samenhang tussen 

(lange) rente en inflatie. De rentevisie van SPUN is gekoppeld aan de 

inflatieverwachting. Het pensioenfonds is bereid renterisico te lopen en beseft dat 

gemaakte keuzes altijd uitlegbaar moeten zijn aan de deelnemers. 

  

 Binnen de beleggingsportefeuille kunnen door het pensioenfonds beleggingen in 

zakelijke waarden worden gedaan. 

 Onder veilige obligaties verstaat SPUN AAA staatsobligaties met een 

vergelijkbaar risico-rendementsprofiel als rente swaps.  

 In de lange termijn analyses gaat SPUN uit van een risicopremie op aandelen. 

Bij de extra risico-rendement verhouding wordt uitgegaan van een hogere 
volatiliteit voor de beleggingen met een hoger verwacht rendement. 
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Uitwerking 

 De strategische mix bestaat voor 70% uit vastrentende waarden en voor 30% uit 

zakelijke waarden.  

 Het renterisico wordt afgedekt volgens het systeem van de dynamische rente-

afdekking (beleidsstaffel) 

 Het valutarisico (voor de belangrijkste valuta) wordt voor 90% afgedekt. 

 De asset allocatie wordt frequent geëvalueerd aan de hand van een lange termijn 

verkenning om te toetsen of de lange termijn strategie nog past bij het 

pensioenfonds.  

 Minimaal eenmaal per jaar, bij het opstellen van het jaarlijkse beleggingsplan, 

wordt de optimale invulling van de strategische mix expliciet besproken.  

 De wegingen per beleggingscategorie kunnen, binnen de vooraf gedefinieerde 

bandbreedtes, meebewegen met de markt. Zodra de bandbreedtes worden 

overschreden vindt onmiddellijk overleg plaats, om te bepalen of en hoe de 

portefeuille wordt geherbalanceerd. 

 Het beleggingsplan van het fonds biedt geen ruimte voor tactische asset allocatie 

beslissingen met een korte tijdshorizon. Het fonds is bereid om (ook gedurende 

het jaar) actief af te wijken van de normportefeuille, mits deze afwijking is 

gebaseerd op middellange termijn verwachtingen (3-5 jaar). Het fonds is per 

saldo dus wel bereid om op korte termijn beslissingen te nemen, maar altijd op 

basis van een lange termijn visie. 

 Het afdekken van het renterisico en ontwikkelen van rentevisie wordt besproken 

in de bestuursvergaderingen. 

 Het pensioenfonds kan bereid zijn om meer of minder renterisico te nemen.  

 Het pensioenfondsbestuur laat zich adviseren door onder meer haar fiduciair 

manager, beleggingsadviseur en adviserend actuaris.  

 Het pensioenfonds houdt in haar afwegingen expliciet rekening met de 

samenhang tussen lange rente en inflatie. 

 

Investment belief 4 

Diversificatie is van belang voor het reduceren van risico’s, daar zitten echter grenzen 

aan. 

 

Diversificatie van de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën voorkomt 

dat “alle eieren in een mandje worden gelegd”. Het doel van de diversificatie is een 

verbeterd risico/rendement profiel. Het kan leiden tot reductie van de portefeuille 

risico’s, omdat een waardedaling van de ene categorie kan worden gecompenseerd 

door een waardestijging van een andere categorie. Echter, de diversificatievoordelen 

kunnen wegvallen in extreem slechte marktomstandigheden, als vrijwel alle 

categorieën tegelijk dalen. Diversificatie komt ook tot uitdrukking in het risicobudget, 

omdat door correlatie-effecten de som van de afzonderlijke risico’s van de 

beleggingen, op totaalniveau wordt gereduceerd. 

 

Uitwerking 

 Het pensioenfonds streeft naar een evenwichtige beleggingsportefeuille, die 

voldoende is gespreid over meerdere categorieën, sectoren en regio’s.  

 SPUN is zich bewust van de beperkingen van diversificatie. Dat wordt 

bijvoorbeeld onderzocht in een ALM studie. Een beleggingscategorie dient 

voldoende groot te zijn wat betreft allocatie om een diversificatievoordeel op te 

leveren in de portefeuille. 

 Ook binnen de mandaatverlening streeft SPUN naar diversificatie in de 

portefeuille. 
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Investment belief 5 

SPUN belegt alleen in categorieën en strategieën die het begrijpt. 

 

Een beleggingscategorie moet voldoende duidelijk zijn voor het bestuur van het 

pensioenfonds, voordat wordt overwogen erin te beleggen. Er moet voldoende begrip 

zijn van de werking van de producten en daarmee samenhangende risico’s, zowel in 

kwalitatieve als kwantitatieve zin. 

 

Uitwerking 

 Het pensioenfonds onderzoekt van iedere beleggingscategorie de kenmerken. Bij 

twijfel of onbegrip over een product wordt daarin niet belegd.  

 Onder begrijpen verstaat SPUN dat het bestuur zelf aan de deelnemers de 

beleggingscategorie kan uitleggen en de beleggingskeuze kan beargumenteren. 

 Het pensioenfonds spant zich in om beleggingskennis op een adequaat niveau te 

houden en/of te brengen. 

 

Investment belief 6 

Een efficiënte organisatie is van belang voor een goede vaststelling en uitvoering van 

het beleid. 

 

Het pensioenfonds acht een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden 

van belang voor een efficiënte uitvoering van het beleid. De beleidsmatige 

eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het bestuur.  

 

Uitwerking 

 SPUN hanteert een matrix waarin de verantwoordelijkheden staan benoemd.  

 SPUN verwacht dat haar fiduciair manager het operationele 

vermogensbeheerproces zo efficiënt mogelijk inricht en daarover rapporteert. De 

beleggingscommissie toetst dit. 

 

Uitvoering 

In het contract met de fiduciair manager wordt de uitvoering van de 

beleggingsstrategie concreet gemaakt. Er worden keuzes gemaakt over de invulling 

van de portefeuille. Er worden afspraken gemaakt over controle en rapportage.  

 

Investment belief 7 

Het fonds hanteert een “passief, tenzij…” beleid. 

 

Het pensioenfonds is van mening dat er geen zekerheid bestaat dat via actief beleggen 

de markt kan worden verslagen.  

Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingen in efficiënte markten, waarin outperformance 

ten opzichte van de benchmark op langere termijn moeilijk te realiseren is. In die 

gevallen kan passief beleggen een beter alternatief zijn. Actief beleggen leidt veelal tot 

hogere beleggingskosten. Passief beleggen leidt anderzijds niet per se tot een lager 

risicoprofiel. Het ‘moeten’ volgen van een benchmark in een passieve oplossing kan 

bijvoorbeeld leiden tot een gedwongen verkoop indien een bedrijf of land geen deel 

meer uitmaakt van de benchmark. Daarnaast zijn er in sommige 

beleggingscategorieën geen (efficiënte) passieve oplossingen beschikbaar. 

 

Uitwerking 

 Per beleggingscategorie onderzoekt het pensioenfonds of beleggen actief dan wel 

passief dient plaats te vinden. 
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Investment belief 8 

Het gebruik van derivaten is primair gericht op het reduceren van risico’s of om 

efficiënt te kunnen opereren in financiële markten. 

 

De inzet van (losse) derivaten mag niet leiden tot vergroting van risico’s in de 

portefeuille of op balansniveau. Dit is het geval als derivaten worden ingezet om met 

een beperkte investering een groot risico te nemen. Echter, binnen de 

beleggingsfondsen of mandaten wordt het gebruik van derivaten niet uitgesloten, op 

voorwaarde dat de inzet van de derivaten past binnen het beleid en fondsvoorwaarden 

c.q. mandaatcriteria. Ter illustratie: Het fonds kan renteswaps hanteren. Dit 

instrument leidt tot lager solvabiliteitsrisico (balansrisico), maar leidt ten principale wel 

tot een hoger portefeuille (asset only) risico. 

 

Uitwerking 

 Derivaten worden alleen ingezet als daarmee het balansrisico en de risico’s van 

de portefeuille, dan wel een beleggingscategorie, aantoonbaar worden 

teruggebracht. Binnen de beleggingsfondsen kunnen derivaten wel gebruikt 

worden, mits passend in het beleid.  

 SPUN heeft speciale aandacht voor het tegenpartij- en kredietrisico bij 

derivaattransacties. Om deze risico’s te beperken wordt de kredietwaardigheid 

beoordeeld en is onderpand vereist. 

 SPUN stelt in verband met onderpandverplichtingen periodiek 

liquiditeitsprojecties op. 

 

Investment belief 9 

SPUN draagt de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid, maar heeft de 

operationele uitvoering uitbesteed. 

 

Het pensioenfonds beschikt niet over de mogelijkheden, vaardigheden, systemen en 

kennis om zelf de selectie, beheer en risicomanagement van de beleggingen op het 

door haar gewenste niveau uit te voeren. Daarom is gekozen voor uitbesteding van het 

vermogensbeheer aan een fiduciair manager. 

 

Uitwerking 

 Via een overeenkomst heeft het pensioenfonds duidelijke afspraken gemaakt 

over de taken die bij de fiduciair manager zijn ondergebracht.  

 De afspraken hebben tevens betrekking op ieders verantwoordelijkheid bij het 

vermogensbeheerproces. 

 De keuze voor de verschillende beleggingscategorieën waarin wordt belegd (de 

beta) wordt gemaakt door het pensioenfonds. 

 Periodiek wordt getoetst op de fiduciair manager c.q. de vermogensbeheerder 

blijft binnen de gegeven restricties. 

 

Investment belief 10 

Het pensioenfonds wil maatschappelijk verantwoord beleggen. 

SPUN is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden.  

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen geeft uitdrukking aan het feit dat het 

pensioenfonds op basis van principes bepaalde beleggingen uitsluit, blijk geeft van 

betrokken aandeelhouderschap en milieu, sociale en governance factoren integreert in 

het vermogensbeheerproces (in beleggingscategorieën en –beslissingen), evenals 

thematische beleggingen ondersteunt. 
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Uitwerking 

 Het pensioenfonds brengt haar vermogen onder bij een vermogensbeheerder die 

de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijft. Dit 

betekent dat SPUN in ieder geval niet willens en wetens meewerkt aan een 

beleggingstransactie die verboden is, bijvoorbeeld op grond van internationaal 

recht.  

 De uitvoering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt plaats 

door de fiduciair manager. De fiduciair manager rapporteert periodiek over 

uitsluitingen, betrokken aandeelhouderschap en de integratie in het 

vermogensbeheerproces van ESG factoren. 

 SPUN wil zicht hebben op de eindbelegging. Het pensioenfonds toetst de 

beheerder een keer per jaar op de maatschappelijk verantwoorde beleggingen.  

 SPUN heeft tevens aandacht voor de (praktische) uitvoerbaarheid van 

maatschappelijke verantwoorde beleggingen en kijkt daarbij naar onder meer de 

impact op de omvang van het beleggingsuniversum en de kosten. 

 

Risicomanagement 

Risicomanagement omvat het proces dat begint met het onderkennen van de relevante 

risico’s. Vervolgens wordt geschat wat de omvang en waarschijnlijkheid van de risico’s 

is. Naar aanleiding daarvan wordt besloten hoe met de risico’s wordt omgegaan aan de 

hand van beheersingsmaatregelen. Tenslotte moeten de risico’s continu worden 

gemeten en indien nodig worden bijgestuurd. 

 

Investment belief 11 

De ontwikkeling van de beleggingsportefeuille moet regelmatig en in relatie tot de 

verplichtingen worden beoordeeld. 

 

Omdat de beleggingsstrategie is afgestemd op verplichtingen, dienen de beleggings- 

en risico-rapportages inzicht te geven in de ontwikkeling van zowel de beleggingen als 

de verplichtingen. Als alleen wordt geconcentreerd op de beleggingen en 

outperformances ontstaat een eenzijdig en onvolledig beeld van de financiële 

ontwikkeling van het pensioenfonds. De rapportages moeten regelmatig plaatsvinden. 

 

Uitwerking 

 Inzicht in de beleggingsportefeuille komt tot stand via regelmatige beleggings- en 

risicorapportages. Per kwartaal is er een uitgebreid rapport en op maandbasis 

een beknopte variant. Daarin is aandacht voor zowel de beleggingen als de 

verplichtingen. 

 De rapportages worden door de beleggingscommissie besproken met de fiduciair 

manager. De rapportages worden vervolgens in het bestuur besproken. 

Belangrijke checks op de implicaties van risicobeheersing zijn consistentie met 

doelstellingen, beleggingsplan en restricties. 

 De rapportages vormen de basis voor de periodieke informatieverstrekking aan 

deelnemers.  

 

 

Investment belief 12 

De beoordeling van de beleggingen moet plaatsvinden aan de hand van zowel 

kwantificeerbare als kwalitatieve risico’s. 

 

Kwantificeerbare risico’s zijn in cijfers uit te drukken, zoals tracking error, risicobudget 

of volatiliteit. Onder kwalitatieve risico’s verstaat SPUN onder meer liquiditeits-, 

tegenpartij- of concentratierisico’s. Beide invalshoeken zijn nodig om een compleet 

beeld te krijgen van de risico’s van de beleggingen. 
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Uitwerking 

 Voor de beoordeling van de beleggingen worden zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve risico’s in kaart gebracht en in de rapportages gevolgd. 

 Zowel de kwantificeerbare als de kwalitatieve risico’s kunnen aanleiding zijn voor 

het treffen van beheersingsmaatregelen. 

  

Investment belief 13 

SPUN wil alleen beleggen in beleggingsfondsen met voldoende transparantie. 

 

Het pensioenfonds wil op de voor haar gewenste momenten inzicht hebben in de 

onderliggende beleggingen van de portefeuille. Voor een goede beoordeling van de 

risico’s is deze transparantie noodzakelijk. Onder transparantie verstaat SPUN 

duidelijkheid bij alle betrokkenen over afspraken doelstellingen.  

 

Uitwerking 

 SPUN participeert alleen in beleggingsfondsen waarvoor het ‘look-through’ 

principe geldt, ofwel in beleggingsfondsen waarin zicht bestaat op de 

eindbelegging. 

 

Investment belief 14 

Risicomaatstaven en rendementsverwachtingen dienen kritisch te worden getoetst. 

 

SPUN ziet meerwaarde in het gebruik van statistische maatstaven. De input 

parameters voor ALM studies zijn evenwel zeer bepalend voor de uitkomsten. Daarom 

dienen aannames realistisch te zijn en kritisch te worden bekeken. Risicomaatstaven 

zijn gevoelig voor de aannames in de berekening, zoals de horizon waarover ze zijn 

bepaald. Het hanteren van een tracking error vooraf betekent niet dat de risico’s 

achteraf ook binnen die maat blijven. Het over-kwantificeren van risico’s leidt 

anderzijds tot schijnzekerheid. 

 

Uitwerking 

 SPUN is kritisch op de waarde van risicomaatstaven en de aannames in 

bijvoorbeeld een ALM studie. 

 Het model moet niet maatgevend zijn voor de keuze van het beleggingsbeleid. 

De uitkomsten zijn ondersteunend aan het door het bestuur vast te stellen 

beleid. 

 Het pensioenfonds is dan ook kritisch op maatstaven zoals tracking errors. 
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Verklaring beleggingsbeginselen januari 2017 

Inleiding 

Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het vermogensbeheer van Stichting 

Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN of het pensioenfonds). 

 

SPUN is zich bewust van de rol die het als belegger van pensioengeld vervult. Die rol 

dwingt SPUN tot grote zorgvuldigheid en transparantie in handelen. SPUN belegt 

immers in het belang van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en hun 

nabestaanden. SPUN legt dus verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid 

en de gevolgen die dit heeft voor de belanghebbenden. SPUN stelt de Verklaring op 

verzoek beschikbaar aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De 

Verklaring is te downloaden van de website van het pensioenfonds, www.spun.nl.  

 

Deze verklaring is door het bestuur vastgesteld en wordt regelmatig herzien: eens in 

de drie jaar en bij belangrijke wijzigingen in het beleggingsbeleid. 

 

Waarom beleggen? 

Geld dat wordt belegd levert naar verwachting een beter rendement op dan geld dat 

op een spaarrekening wordt gezet. Beleggen van geld gaat gepaard met het nemen 

van risico’s. Geld verdienen voor haar deelnemers vereist daarom van het 

pensioenfonds een strakke beheersing van beleggingsrisico’s. Het bestuur bepaalt 

jaarlijks hoeveel risico er wordt gelopen. 

 

1.Organisatie 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de governance van het vermogensbeheer.  

  

1.1. Bestuur 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale vermogensbeheer. Het bestuur 

stelt het strategische beleggingsbeleid vast en bepaalt de mate waarin met de 

beleggingen risico’s worden gelopen. Het bestuur moet in control zijn over de 

uitvoering van het vermogensbeheer. Het bestuur legt verantwoording af over het 

gevoerde beleid en draagt er verder zorg voor dat deelnemers worden geïnformeerd. 

 

Het bestuur stelt het strategisch beleggingsbeleid vast. Dat wil zeggen:  

 het vaststellen van het risicobudget; 

 de toewijzing – op hoofdlijnen – van het vermogen aan verschillende 

beleggingscategorieën. 

 het beleid met betrekking tot verantwoord beleggen; en 

 het balansmanagement9. 

 

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt: 

 het beleggingsplan opgesteld; 

 ALM studies10 uitgevoerd; en 

 externe rapportages opgesteld en ingediend bij de toezichthouder 

 

 

 

                                           
9 Balansmanagement is integrale benadering van het vermogensbeheer in lijn met de toekomstige 

pensioenuitkeringen.  
10 In een ALM-studie wordt berekend hoe gegeven de pensioenverplichtingen de financiële positie van het 

pensioenfonds zich op lange termijn kan ontwikkelen, binnen verschillende economische scenario’s. De ALM-
studie is maatgevend voor de verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende 

beleggingscategorieën. 
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1.2. Beleggingscommissie 

Het bestuur wordt bij de uitvoering van het beleid ondersteund door de 

beleggingscommissie. Het bestuur heeft taken aan de beleggingscommissie 

gedelegeerd en een mandaat verstrekt. Tot dat mandaat behoren onder meer: 

 het adviseren van het bestuur over aangelegenheden waarvoor het bestuur 

eindverantwoordelijk is, waaronder het strategisch beleggingsbeleid en het 

vaststellen van de norm portefeuille11 en benchmarks12; 

 het toezien op de uitvoering van het beleid volgens het beleggingsplan; 

 het goedkeuren van tactische en operationele beleggingsbeslissingen; en 

 het monitoren van de fiduciair manager.  

 

De beleggingscommissie rapporteert aan het bestuur over haar werkzaamheden. 

 

Samenstelling 

In de beleggingscommissie hebben zitting tenminste een lid per bestuursgeleding 

(werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden). Verder maken van de commissie 

deel uit de directeur van het pensioenfonds en een onafhankelijke, externe adviseur. 

De commissie komt circa tienmaal per jaar bijeen, telkens voorafgaand aan een 

vergadering van het bestuur. Bij een commissievergadering is een delegatie van de 

fiduciair manager en/of een vermogensbeheerder aanwezig. De vergaderingen worden 

voorbereid door de directeur samen met de fiduciair manager en/of de externe 

deskundige. 

 

1.3. Uitbesteding werkzaamheden vermogensbeheer 

Het pensioenfonds heeft de vermogensbeheeractiviteiten uitbesteed aan een fiduciair 

manager. Door de uitbesteding kan het pensioenfonds schaalvoordelen behalen en 

wordt een efficiënte bedrijfsvoering bewerkstelligd. De toegenomen complexiteit van 

het vermogensbeheer(proces) en de benodigde kennis en ervaring om overrendement 

te behalen zijn andere argumenten voor de uitbesteding. Het pensioenfonds beschikt 

niet over de mogelijkheden, de systemen en de kennis om zelf de selectie en 

monitoring van vermogensbeheerders op het gewenste niveau uit te voeren. Dat geldt 

ook voor het administratieve beheer en het risicomanagement.  
 

De fiduciair manager verleent onder meer de volgende diensten: 

 Advisering investment beliefs; 

 Advisering strategisch beleggingsbeleid; 

 Beheer en beleggen van het vermogen; 

 Advisering over en implementatie van mandaten; 

 Performancemeeting en –analyse; 

 Integraal risicomanagement; 

 Beleggingsadministratie en –rapportage; 

 Juridische en fiscaal beleggingsadvies; en 

 Rapportages aan toezichthouders. 

Er zijn afspraken gemaakt over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het 

pensioenfonds en fiduciair manager 

 

 

  

                                           
11 Een normportefeuille is een maatstaf die het pensioenfonds voorafgaand aan het jaar vaststelt, aan de 

hand waarvan beleggingsprestaties worden beoordeeld. 
12 Een benchmark is een objectieve maatstaf per beleggingscategorie, bijvoorbeeld een 

beursindex.  
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1.4. Gedragsregels 

Een belangrijk aspect van de uitvoering van het beleggingsbeleid is het integer 

functioneren van alle aan het pensioenfonds verbonden personen. De naleving van de 

gedragscode is een waarborg ter bescherming van de goede naam en reputatie van 

SPUN en de pensioensector in het algemeen.  

De gedragscode is dus een instrument ter voorkoming van integriteitrisico’s, 

waaronder regels ter voorkoming van belangenverstrengeling en het handelen met 

voorwetenschap. Met het oog daarop zijn de bestuursleden, de directeur van het 

pensioenfonds, evenals de leden van het verantwoordingsorgaan gehouden de 

gedragscode van het pensioenfonds na te leven. De leden van de beleggingscommissie 

worden als insider aangemerkt; op hen rust een zwaardere informatieverplichting over 

hun handelen in aandelen. etc. De controle op naleving van de gedragscode ligt bij een 

externe compliance officer. 

 

Van de aan SPUN verbonden externe adviseur vermogensbeheer wordt verlangd dat 

hij een eigen gedragscode of integriteitsregels naleeft, dan wel de gedragsregels van 

zijn beroepsgroep. 

 

1.5. Complexiteit beleggingsportefeuille  

Een beleggingscategorie moet voldoende duidelijk zijn voor het bestuur voordat wordt 

overwogen erin te beleggen. Er moet voldoende begrip zijn van de werking van de 

producten en daarmee samenhangende risico’s, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve 

zin. 
 

Wat betreft de uitvoering houdt dat onder meer in: 

 Het pensioenfonds onderzoekt van iedere beleggingscategorie de kenmerken. Bij 

twijfel of onbegrip over een product wordt daarin niet belegd.  

 Onder begrijpen verstaat het pensioenfonds dat het bestuur zelf aan de 

deelnemers de beleggingscategorie kan uitleggen en de beleggingskeuze kan 

beargumenteren. 

 

1.6. Rapportages 

De fiduciair manager verstrekt periodiek rapportages over het vermogensbeheer. 

Iedere maand ontvangt het pensioenfonds een rapportage met daarin een overzicht 

van de actuele beleggingsportefeuille (in vergelijking met de voorafgaande maand), 

evenals de belangrijkste risico-indicatoren. Ieder kwartaal ontvangt het pensioenfonds 

een meer uitgebreide vermogensbeheerrapportage. Daarin zijn tevens vermeld de 

beleggingsprestaties, een verantwoording van het maatschappelijk verantwoord 

beleggen, de kosten van het vermogensbeheer en ontwikkelingen binnen de 

verschillende beleggingsfondsen en bij de (externe) managers.  

 

Aan de hand van de rapportages evalueren het bestuur en de beleggingscommissie de 

uitvoering van het strategisch beleid. 

 

1.7. Beschikbare premieregeling 

Naast het beheer van de collectieve middelen is bestuur ook verantwoordelijk voor het 

beheer van pensioenspaarrekeningen. Gedurende de deelname aan de beschikbare 

premieregeling worden ten behoeve van de deelnemers premies gestort op een 

geblokkeerde beleggingsrekening. De deelnemer draagt zelf het risico voor de 

resultaten die met de beleggingen worden behaald. Binnen de pensioenregeling heeft 

de deelnemer daartoe enkele keuzemogelijkheden; de deelnemer kiest voor een 

standaard beleggingsmogelijkheid of stelt zijn/haar eigen beleggingsmix samen. 

 

Standaard beleggingsmogelijkheid 

De deelnemer die belegt in een lifecycle fonds heeft zelf geen omkijken naar het 

beheer van zijn beleggingen. De beleggingsfondsen worden beheerd door de experts 

van de vermogensbeheerder. Het risico van de beleggingen wordt op een 
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verantwoorde manier afgestemd op de looptijd die de deelnemer nog heeft te gaan tot 

diens pensioendatum.  

 

Eigen beleggingsmix 

Uit een aantal daartoe geselecteerde beleggingsfondsen kiest de deelnemer zelf de 

fondsen waarin diens beschikbare premie wordt belegd. Voor de deelnemer wordt een 

beleggersprofiel opgesteld dat de basis vormt voor de eigen beleggingsportefeuille. De 

deelnemer wordt geadviseerd over de mate waarin risico’s moeten worden genomen. 

Ook over het afbouwen van de risico’s in relatie tot de looptijd die de deelnemer nog 

heeft te gaan tot diens pensioendatum, krijgt de deelnemer advies. Uiteindelijk is het 

de keuze van de deelnemer hoe zijn beleggingen zijn samengesteld. 

 

De verantwoordelijkheid van het bestuur strekt zich uit tot de samenstelling van de 

lifecycles, de fondsen waarin wordt belegd en de zorgplicht voor de deelnemers die 

opteren voor een eigen beleggingsmix. 

 

2.Doelstellingen en strategisch beleggingsbeleid 

 

2.1. Doelstelling van beleggingsbeleid 

Het pensioenfonds draagt zorg -in overeenstemming met de 

uitvoeringsovereenkomst13- voor een goed en betaalbaar pensioen voor haar 

deelnemers, ook op de langere termijn. De kenmerken van de pensioenverplichtingen 

zijn bepalend bij de vormgeving van het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is in 

eerste instantie gericht op het kunnen nakomen van de nominale 

pensioenverplichtingen. In tweede instantie is het beleggingsbeleid gericht op het 

toekennen van toeslagen. Het bestuur besluit jaarlijks of, gelet op de financiële positie 

van het pensioenfonds, toeslagen kunnen worden verleend.  

  

2.2. Strategische beleggingsbeleid 

Onder het strategische beleggingsbeleid wordt begrepen: 

 het vaststellen van de zogenoemde ‘investment beliefs’ 

 het vaststellen van de strategische beleggingsportefeuille; 

 het toepassen van de prudent person regel;  

 het vaststellen van de beleidskaders voor onder meer:  

- het risicobudget;  

- het gebruik van de derivaten;  

- de diversificatie; en  

- de mate van actief beheer.  

 

2.2.1.Beleggingsovertuigingen  

De investment beliefs of beleggingsovertuigingen zijn de (ongeschreven) regels of 

criteria waaraan SPUN belang hecht bij de inrichting en uitvoering van haar 

beleggingsbeleid. Het doel van de investment beliefs is het scheppen van een 

richtinggevend kader bij verdere besluitvorming over het beleggingsbeleid. De 

investment beliefs dragen bij aan het optimaliseren van de samenstelling van de 

beleggingen. Ze waarborgen een consistente (in overeenstemming met de 

doelstellingen) implementatie en onderhoud van het beleggingsbeleid. Een 

gedisciplineerd beleggingsproces, uitgaande van eenduidige grondslagen en adequaat 

raamwerk voor het risicobeheer, maakt de besluitvorming beter te overzien. Daardoor 

kunnen processtappen op elkaar worden afgestemd en in lijn worden gehouden met de 

doelstellingen. De investment beliefs vormen ook het uitgangspunt voor de opdracht 

aan de fiduciair manager.  

 

                                           
13 In een uitvoeringsovereenkomst leggen het pensioenfonds en de werkgever afspraken vast over de 

uitvoering van de pensioenregeling, bijvoorbeeld afspraken over de verschuldigde premies  
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De 14 beleggingsovertuigingen zijn verdeeld over drie thema’s, te weten strategie, 

uitvoering en risicomanagement. Ter illustratie het volgende voorbeeld: 

 

Belief 1 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn de kenmerken van de 

pensioenverplichtingen bepalend bij de vormgeving van het beleggingsbeleid. 

Beleggingsbeslissingen moeten consistent zijn met de vooraf gestelde doelen.  

 

Wat betreft de uitvoering houdt dit ‘belief’ onder meer in: 

 De pensioenverplichtingen zijn onderdeel van het vermogensbeheer(proces), er 

is geen sprake van een ‘asset only’ benadering. 

 SPUN hanteert in haar beleggingsbeleid een matching- en return portefeuille. Bij 

de inrichting van de matching portefeuille wordt specifiek rekening gehouden met 

het profiel van de toekomstige pensioenuitkeringen. SPUN wijst een risicobudget 

toe aan de matching portefeuille.  

 De afstemming van beleggingen op verplichtingen wordt onderzocht door middel 

van een regelmatig uit te voeren ALM studie of scenario-analyse. Dit leidt tot de 

strategische mix en risicobudget. 

 Er wordt expliciet rekening gehouden met de liquiditeit van de beleggingen in 

samenhang met de pensioenuitkeringen.  

 De verplichtingen zijn in Euro’s en de strategische benchmarks zijn in Euro’s. 

Vanuit rendementsoptiek kan in niet-euro vermogenstitels worden belegd. 

 Aan de hand van managementrapportages wordt de consistentie van het beleid 

en de uitvoering getoetst.  

 

2.2.2. Strategische beleggingsportefeuille 

De belangrijkste kenmerken van de beleggingsportefeuille zijn: 

 een verdeling van de beleggingen in een matching en een return portefeuille; 

 afdekken van het renterisico aan de hand van een staffel voor een dynamische 

rente-afdekking; 

 afdekken van valutarisico’s, voor de belangrijkste valuta (US dollar, Britse pond 

en Japanse yen); en 

 benchmarks en wegingen per beleggingscategorie. 

 

 

De doelstelling is het op de lange termijn behalen van een out performance 

(beleggingsprestatie boven het rendement van de pensioenverplichtingen) van 1%.  

 

Categorie  Feitelijke weging 

(% van gehele 

portefeuille  

Bandbreedte  Herschaald14 

gewicht  

Bandbreedte  

Matching portef. 67,0 65-75   

Return portef. 33,0 25-35   

Hoogrentend 10,1  36,5 32,0-42,0 

Aandelen  17,6  63,5 58,0-68,0 

Infrastructuur 5,3    
 

De bovenstaande tabel geeft weer de wegingen in de portefeuille per 31 december 2016.  

 

2.2.3. Prudent person  

SPUN voert een beleggingsbeleid in overeenstemming met het zogenoemde prudent 

person-beginsel. Het aanwezige vermogen wordt belegd in het belang van de 

(gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden, op een wijze die strookt met de 

aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. De veiligheid, de 

                                           
14 De weging van een belegging in de gehele beleggingsportefeuille vertaald aan een weging in de return 

portefeuille. 
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kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel moeten zoveel 

mogelijk zijn gewaarborgd. Het vermogen wordt hoofdzakelijk belegd op 

gereglementeerde markten15. Beleggingen in derivaten16 worden toegestaan voor 

zover deze bijdragen aan het verminderen van het risicoprofiel. Of om een doeltreffend 

portefeuillebeheer vergemakkelijken. Het vermogen wordt in voldoende mate gespreid.  

 

2.2.4. Beleidskaders 

Hierna worden de belangrijkste beleidsbeginselen weergegeven. 

 

2.2.4.1. Risicobudget 

Het risicobudget is een belangrijk onderdeel van het beleggingsplan (zie hierna). De 

keuze voor het risicobudget is van grote invloed op de samenstelling van de 

portefeuille en daarmee op het uiteindelijke resultaat. 

 

Het VEV wordt als graadmeter beschouwd voor de hoeveelheid risico die het 

pensioenfonds wil lopen. Het VEV wordt zodanig vastgesteld dat negatieve schokken 

(effecten van veranderingen in de risicofactoren) kunnen worden opgevangen. 

 

2.2.4.2. Derivaten  

Derivatentransacties worden primair aangegaan om risico’s te reduceren. Onder 

omstandigheden kunnen derivatentransacties worden aangegaan in verband met een 

tijdelijk efficiënt beheer van het vermogen. Het pensioenfonds beoogt niet om (extra) 

rendement te genereren uit een separate derivatenpositie.  

 

2.2.4.3. Diversificatie 

De diversificatie verbetert het risico-rendementsprofiel en leidt tot reductie van risico’s 

in de beleggingsportefeuille. Naast de verdeling van de beleggingen over de 

verschillende categorieën, houdt diversificatie of spreiding in een verdeling van het 

aanwezige vermogen over verschillende landen, regio’s en sectoren. 

  

De diversificatievoordelen kunnen wegvallen in extreem slechte marktomstandigheden, 

als vrijwel alle categorieën tegelijk dalen. Het pensioenfonds is van mening dat een 

allocatie een voldoende omvang moet hebben. De weging in de portefeuille moet 

tenminste circa 5% zijn.  

 

2.2.4.4. Actief beheer  

Binnen de return portefeuille vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen actief en 

passief vermogensbeheer. De keuze tussen actief en passief beheer is afhankelijk van 

het risico-rendementsprofiel van een bepaalde beleggingscategorie. Uitgangspunt is 

‘nee, tenzij …’. Dat wil zeggen, SPUN kiest voor passief beheer, tenzij de financiële 

markten waarop wordt belegd, het nemen van extra risico’s naar verwachting belonen. 

Het actief beheer is aan limieten gebonden. Andere argumenten voor passief beheer 

zijn dat de financiële markten in steeds mindere mate inefficiënt17 zijn en de veelal 

hoge(re) kosten. 

 

3.Uitvoering 
 

3.1. Vaststellen beleggingsbeleid 

Aan het beleggingsbeleid worden twee randvoorwaarden gesteld: 

a) het beperken van de kans op een te lage dekkingsgraad; en 

b) het beperken van de kans dat SPUN niet tijdig kan herstellen uit een tekort. 

                                           
15 Op een gereglementeerde financiële markt worden alle tot stand gekomen koersen gepubliceerd.  
16 Derivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan bijvoorbeeld aandelen. 
17 Op een inefficiënte markt komt de waarde van een belegging niet overeen met de feitelijke waarde, Soms 

is een belegging over gewaardeerd, soms juist ondergewaardeerd. 
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Het bestuur bepaalt welke financiële risico’s voor het pensioenfonds en de daarmee 

voor de deelnemers acceptabel zijn18. 
 

SPUN beoordeelt elke belegging op grond van risico- en rendementsoverwegingen. De 

integrale benadering van de beleggingen en de verplichtingen verlangt dat het 

pensioenfonds zich mede baseert op een ALM-studie. Een ALM-studie is maatgevend 

voor de verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende 

beleggingscategorieën. Een ALM-studie wordt in beginsel eens in de drie jaren 

uitgevoerd, doch zoveel vaker als het bestuur dat wenselijk acht.  

 

3.2. Beleggingsplan/cyclus voor beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks herijkt aan de hand van de financiële situatie van 

het fonds, de verwachtingen over de economische ontwikkelingen en een evaluatie van 

de beleggingsresultaten. Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld dat bijdraagt 

aan de realisatie van de doelstellingen. Het beleggingsplan bevat onder meer: 

 het strategisch kader (beleggingsdoelstelling en maatschappelijk verantwoord 

beleggen); 

 de beleggingsomgeving (economische vooruitzichten, scenario’s en 

toezichteisen); 

 portefeuilleconstructie (wijzigingen in het beleid en/of samenstelling van huidige 

portefeuille); 

 mandaat voor fiduciair manager (richtlijnen voor portefeuille samenstelling, 

benchmarks, rebalancing normgewichten, risicobeheersingsmaatregelen) 

 

In het beleggingsplan wordt verder vastgelegd: 

 de rendementsdoelstellingen per beleggingscategorie (tot uitdrukking gebracht in 

benchmarks); 

 de mogelijkheden en criteria om af te wijken van de strategisch gewenste 

portefeuille (risicobudget); 

 de wijze waarop beleggingsrisico’s, zoals het rente- en valutarisico, kunnen 

worden afgedekt; 

 de mate waarin de portefeuille actief wordt beheerd. 

 

3.3. Matching en return portefeuille 

De beleggingsportefeuille is verdeeld in een matching en een return portefeuille. Deze 

conceptuele verdeling van de beleggingen is ingegeven door de efficiënte uitvoering 

van het beleggingsbeleid. Het ‘bieden van pensioenzekerheid’ en het ‘verdienen van 

geld’ worden gescheiden uitgevoerd. Dat vergroot de aansturingskracht, de 

transparantie en de verantwoording.  

 

3.3.1. Matching portefeuille 

Met de matching portefeuille wordt het renterisico van het pensioenfonds gereduceerd. 

Het renterisico ontstaat omdat de looptijd van de pensioenverplichtingen langer is dan 

de looptijd van de beleggingen. Uitkering aan deelnemers liggen immers ook ver in de 

tijd, terwijl de inkomsten uit de beleggingen veelal een kortere looptijd hebben. De 

verplichtingen zijn daarom gevoeliger voor renteveranderingen.  

De matching portefeuille bedraagt 70% van de totale portefeuille (strategische norm). 

Met een gedeeltelijke afdekking van het risico kan SPUN nog wel enigszins profiteren 

van rentestijgingen. De matching portefeuille bestaat uit langlopende euro 

staatsobligaties, investment grade bedrijfsobligaties en rentederivaten. Daarmee wordt 

de rentegevoeligheid van de beleggingen in lijn wordt gebracht met de 

rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen; de dekkingsgraad wordt minder 

volatiel.  

 

                                           
18 Voor 1 oktober 2015 stelt het bestuur de risicohouding van het pensioenfonds vast. De risicohouding komt 
voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het pensioenfonds gekozen ondergrenzen van een nog uit te 
voeren HBHT. Voor de korte termijn blijkt de risicohouding uit de hoogte van het VEV.  
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3.3.2. Rente-afdekking 

Het pensioenfonds gaat uit van een dynamische rente-afdekking. Er wordt meer 

renterisico afgedekt bij een hogere rentestand en er wordt ook meer renterisico 

afgedekt bij een mindere financiële positie (lagere dekkingsgraad). Daarvoor is een 

beleidsstaffel geformuleerd. De staffel is –op het moment dat een bepaalde 

bandbreedte wordt geraakt- een ‘trigger’ voor overleg (beleggingscommissie, bestuur 

en fiduciair manager). Het pensioenfonds volgt de staffel niet blindelings, een 

aanpassing van de mate van rente-afdekking vereist altijd nog een besluit. De 

ontwikkeling van de marktrente is leidend. 

   

SPUN evalueert periodiek de effectiviteit van de rente-afdekking. Uit die analyse blijkt 

in welke mate de verschillende beleggingscategorieën bijdragen aan de rente-

afdekking en of aanpassingen noodzakelijk zijn.  

 

3.3.3. Return portefeuille 

De return portefeuille kent primair een rendementsdoelstelling, het versterken van de 

vermogenspositie. Uit het vermogen van het pensioenfonds kunnen toeslagen worden 

toegekend. 

 

3.3.4. Normportefeuille 

De normportefeuille bestaat per 31 december 2016 uit de volgende 

beleggingscategorieën:  

 

 Vermogen in  

mln. EUR 

Aandeel  

in % 

Matching portefeuille 318,9 67,0 

Vastrentende waarden 304,0 63,9 

 Langlopende staatsobligaties 221,7 46,6 

 Investment grade bedrijfsobligaties 61,5 12,9 

Hypotheken 20,7 4,4 

Matching overlay   6,9 1,4 

Liquide middelen 8.9 1,7 

   

Return portefeuille 156,8 33,0 

Hoogrentende waarden 48,1 5,4 

 Europa 7,9 1,7 

 Verenigde Staten 7,8 1,6 

 Opkomende landen 22,4 4,7 

 Bankloans  9,9 2,1 

Aandelen 83,6 17,6 

 Noord Amerika 27,4 5,8 

 Europa 25,6 5,4 

 Verre Oosten  8,7 1,8 

 Opkomende landen 21,9 4,6 

Infrastructuur 25,2 5,3 

   

Totaal  475,7 100 
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3.3.5. Afwijken van beoogde beleggingsportefeuille 

SPUN wil niet actief profiteren van korte termijn marktvisies (< 1 jaar). Dat wordt niet 

passend geacht bij het lange termijn karakter van het pensioenfonds. Daarnaast wil 

het pensioenfonds transactiekosten zoveel mogelijk voorkomen en geen discussies 

voeren over korte termijn marktverwachtingen. Het pensioenfonds kan een visie 

hebben op de toekomstige ontwikkeling van de rente. Bij een als laag gedefinieerde 

rentestand moet de mogelijkheid bestaan om de rente-afdekking te verlagen. Dan kan 

er worden geprofiteerd van een stijging van de rente.  

Gemaakte keuzes moeten altijd uitlegbaar zijn aan de deelnemers. 

 

3.3.6. Rebalancing 

Per kalenderjaar wordt een normportefeuille vastgesteld. Rebalancing voorkomt dat op 

den duur een structurele afwijking van de actuele portefeuille ten opzichte van de 

normportefeuille ontstaat. Daardoor zou geen recht meer worden gedaan aan het 

strategische beleid. De actuele portefeuille wordt dan ‘teruggezet’ naar de 

normportefeuille, zoals vastgelegd in het beleggingsplan.  

 

De matching portefeuille wordt primair gestuurd op het afdekken van het renterisico. 

Daarom gelden geen afspraken over rebalancing. De return portefeuille wordt in 

beginsel alleen per kwartaalultimo gerebalanced. Wegingen per beleggingscategorie 

kunnen binnen de gedefinieerde bandbreedtes meebewegen met de markt. Zodra een 

bandbreedte wordt overschreden vindt overleg plaats om te bepalen of een 

herbalancering noodzakelijk is. Of de actuele portefeuille wordt aangepast, is mede 

afhankelijk van de marktomstandigheden. Voor het illiquide deel van de return 

portefeuille geldt de buy-and-hold norm niet.  

 

3.3.7. Valutabeleid 

De verplichtingen van SPUN luiden in euro’s. Het afdekken van non-euro valutaposities 

levert naar verwachting op een lange termijn geen positieve of negatieve bijdrage aan 

het rendement op. Het afdekken van valutaposities beïnvloedt in positieve zin het 

risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.  

 

Het valutarisico van de beleggingen wordt voor 90% afgedekt. Dat wil zeggen voor de 

valuta met enige omvang. Van de beleggingen met een relatief geringe exposure wordt 

het risico niet afgedekt. Het valutarisico in de portefeuille ‘opkomende landen’ wordt 

bewust niet afgedekt, SPUN verwacht daarvan een positieve bijdrage aan het 

rendement. 

 

4. Risicobeheersing 

 

4.1. Risicobeleid 

Risico is gedefinieerd als mogelijke afwijking van de verwachte uitkomsten, die impact 

hebben op de waarde, het kapitaal of de inkomsten van het pensioenfonds. Risico’s 

zijn derhalve een resultante van externe of interne factoren, die inherent zijn aan de 

bedrijfsvoering. SPUN wil alleen risico’s nemen die het begrijpt en/of kan beheersen.  

 

Risicomanagement betreft de maatregelen en middelen waarmee de relevante risico’s 

worden geïdentificeerd en beheerst. Er is sprake van een integraal risicobeleid waarbij, 

zowel de bezittingen als de verplichtingen actief worden betrokken. Teneinde alle 

mogelijke risico’s zo goed mogelijk te definiëren, beheersingsmaatregelen vast te 

stellen en de uitvoering hiervan te waarborgen, zijn het bestuur, het bestuursbureau 

van het pensioenfonds en verschillende afdelingen van de fiduciair manager bij dit 

proces betrokken.  
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4.2. Risicohouding 

Voordat wordt belegd, is door het bestuur bepaald welke risico’s het pensioenfonds kan 

en wil lopen. De basis van dit risicoprofiel is de risicohouding van het pensioenfonds. 

Oftewel een set parameters waarmee het pensioenfonds wordt bestuurd. 

 

De risicohouding wordt vastgesteld met inspraak van het verantwoordingsorgaan. 

Werkgevers en ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld input te leveren 

voor de risicohouding. De risicohouding komt voor de lange termijn tot uitdrukking in 

de door het pensioenfonds gekozen ondergrenzen van een haalbaarheidstoets. Voor de 

korte termijn blijkt de risicohouding uit de hoogte van het vereist eigen vermogen.  

 

4.3. Risicobeheersing door fiduciair manager 

Het risicomanagement van de fiduciair manager is ingericht volgens een zogenoemd 

three lines of defence-model. De eerste beheersingslijn wordt gevormd door de 

operationele bedrijfsonderdelen. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de adequate 

beheersing van risico’s gerelateerd aan de bedrijfsvoering van het betreffende 

bedrijfsonderdeel. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het risicobewustzijn van 

medewerkers. De tweede beheersingslijn betreft de ondersteunende risico- en 

controlfuncties. Het gaat om het bewaken van de correcte en volledige naleving van de 

verschillende risico management kaders. Het onafhankelijk rapporteren en adviseren 

over verschillende risico’s is eveneens de verantwoordelijkheid van de tweede lijn. De 

afdeling Internal audit (derde lijn) is verantwoordelijk voor een systematische en 

gestructureerde aanpak van het risicomanagement. Internal audit onderzoekt of het 

risicomanagement in zowel de eerste als tweede lijn toereikend is om de doelstellingen 

te realiseren.  

 

4.4.Risicobeheersing bij SPUN 

De beheersingsorganisatie bij de fiduciair manager neemt niet weg dat het 

pensioenfonds ook een eigen verantwoordelijkheid in deze heeft. Het pensioenfonds 

moet zijn eigen beheersingsmaatregelen treffen. Dat houdt onder meer in: 

 Instructies en informatie worden juist, volledig en tijdig doorgegeven aan de 

fiduciair manager; 

 Wijzigingen van het beleggingsplan, doelstellingen, guidelines worden tijdig, juist 

en volledig doorgegeven; 

 Wijzigingen in de organisatie van het pensioenfonds worden tijdig, juist en 

volledig doorgegeven; 

 Controle van rapportages en andere verstrekte informatie en tijdig, juist en 

volledig informeren van de fiduciair manager over geconstateerde 

onvolkomenheden.  

 Concreet betekent dit het treffen van interne beheersingsmaatregelen geënt op: 

 Vaststellen van het beleggingsplan (tijdig en juist); 

 Vaststellen van de allocaties; 

 Verwerken van stortingen en onttrekkingen; 

 Monitoren van uitbestedingsrelatie. 

4.5. Resultaatevaluatie 

Beleggingsresultaten worden maandelijks gemeten. De fiduciair manager rapporteert 

dan ook eens per maand over de beleggingsresultaten. De beleggingsprestaties 

worden door SPUN vergeleken met de benchmarks. Ook wordt gemonitord of risico’s 

binnen de door de fiduciair aan de vermogensbeheerders gestelde restricties blijven. 

Bij beleggingsresultaten beneden de norm verlangt het pensioenfonds een verklaring.  

 

De rapportages worden besproken in de beleggingscommissie en het bestuur. In de 

notulen wordt daarvan verslag gedaan. Jaarlijks verschaft de fiduciair manager inzicht 
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aan het pensioenfonds over haar interne organisatie en beheersingsmaatregelen, via 

de zogenoemde ISAE 3402 verklaring. Onderdeel van de verklaring is de mededeling 

van een externe accountant over de toereikendheid van de controledoelstelling per 

proces en de daarvoor getroffen beheersingsmaatregelen.  

 

5. Overige aspecten beleggingsbeleid 

 

5.1. Informeren deelnemers 

SPUN onderkent het belang om deelnemers c.s. te informeren over de financiële 

situatie van het pensioenfonds en de uitvoering van het beleggingsbeleid. Periodiek 

publiceert SPUN rapportages op haar website. Dit zijn verkorte versies van de 

kwartaalrapportages van de fiduciair manager. Maandelijks wordt de dekkingsgraad en 

(de hoofdlijnen van) de balans van het pensioenfonds op de website gepubliceerd. 

 

5.2. Verantwoord beleggen 

Milieu, sociale en governance factoren (ook wel aangeduid als ESG factoren, 

environment, social en governance) vormen de grondslagen voor het maatschappelijk 

verantwoord beleggingsbeleid. Dit beleid is integraal onderdeel van de fiduciaire 

opdracht van het bestuur. In essentie gaat het om een verantwoord gebruik van de 

mogelijkheden om zeggenschap en invloed uit te oefenen met de te beleggen 

middelen.  

 

SPUN sluit in beginsel geen beleggingscategorieën, -instrumenten en -technieken uit, 

maar SPUN werkt niet mee aan beleggingstransacties die verboden of discutabel zijn, 

bijvoorbeeld op grond van internationaal recht of verdragen. De uitvoering van dit 

(maatschappelijk) verantwoord beleggen berust op de volgende vier pijlers: 

 integratie van ESG factoren in beleggingsbeslissingen;  

 uitsluiting van investeringen van overheden en bedrijven; 

 betrokken aandeelhouderschap; en  

 thematisch beleggen.  

Het betrokken aandeelhouderschap blijkt onder meer uit het stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van een dialoog met bedrijven. De 

concrete activiteiten rapporteert de fiduciair manager (die het beleid namens het 

pensioenfonds uitvoert) aan het bestuur.  

 

Op website van de fiduciair manager staan verschillende rapportages over het 

verantwoord beleggen, zoals: 

 Een samenvatting van het verantwoord beleggingsbeleid; 

 De wijze waarop dat beleid in de verschillende beleggingscategorieën wordt 

geïntegreerd; 

 Het stembeleid; 

 Een volledig rapport van het stemgedrag; 

 Een overzicht van de gevoerde dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd; 

 Een overzicht van de samenwerkingsverbanden rondom het verantwoord 

beleggen. 

 

5.3. Kostentransparantie 

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt SPUN geen andere kosten dan die 

redelijk zijn in relatie tot de doelstellingen van het pensioenfonds, de integrale 

benadering van het financiële en risicobeleid en de samenstelling van de beleggingen. 

De hoogte van de kosten wordt voorts mede bepaald door de aard van de 

dienstverlening door de fiduciair manager. 

 



ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 

 

Pagina 110 van 116 

 

In toenemende mate is er een maatschappelijk roep om transparant te zijn over de 

kosten, van het vermogensbeheer. SPUN ontvangt van de fiduciair manager jaarlijks 

een volledig overzicht van de vermogensbeheerkosten, inclusief transactiekosten. Met 

het verkregen inzicht is er tevens een vergelijkingsmaatstaf voor handen om te komen 

tot een objectieve beoordeling over de redelijkheid van de gemaakte kosten. In het 

jaarverslag worden die kosten verantwoord. 
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Bijlage Ruil- en afkoopvoeten 

 

Opmerking: Om het document te openen, dubbelklik op de afbeelding hieronder 

(Adobe Reader dient te zijn geïnstalleerd). 
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Bijlage Uitbestedingsbeleid  

Hoofdlijnen uitbestedingsbeleid 

Deze bijlage bevat de hoofdlijnen van het uitbestedingsbeleid van het pensioenfonds. 

 

Inleiding 

Aan de uitbesteding van delen van het bedrijfsproces zijn voor risico’s voor het 

pensioenfonds verbonden. Het bestuur heeft daarom beleid vastgesteld met betrekking 

tot de beheersing van de risico’s, die samenhangen met de uitbesteding aan externe 

partijen. Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op alle uitbestede bedrijfskritische 

activiteiten en processen en geldt voor alle nieuwe uitbestedingen. Bestaande 

overeenkomsten worden getoetst aan de hand van het beleidskader en voor zover 

noodzakelijk worden aangepast. 

 

Uitbesteding 

SPUN wil zo goed mogelijk invulling geven aan de pensioenovereenkomst die Unisys 

Nederland heeft afgesloten met haar (gewezen) werknemers. SPUN wil op een 

betrouwbare en professionele wijze een goede pensioenvoorziening verzorgen. Het 

beheren van het pensioenvermogen gebeurd tegen verantwoorde risico’s en op een 

maatschappelijk verantwoorde wijze. Deelnemers moeten op een effectieve wijze over 

hun pensioen worden geïnformeerd. De primaire doelstelling van SPUN ligt bij het 

nakomen van de nominale pensioentoezeggingen. Secundair geldt dat in het geval de 

financiële positie van het pensioenfonds het toelaat de pensioenaanspraken en –

uitkeringen worden verhoogd 

 

Het is een uitdaging om te voldoen aan de verwachtingen van deelnemers, om 

ambities, zekerheden en kosten met elkaar in lijn te brengen. Die uitdaging gaat het 

bestuur aan in een steeds complexere omgeving, die voortdurend hogere eisen stelt 

aan de besturing van het pensioenfonds en met een toename van stringentere 

wettelijke kaders en toezicht regelgeving. Vanuit dat perspectief kan het bestuur 

besluiten tot het uitbesteden van werkzaamheden. Voorwaarde is evenwel dat het 

bestuur ‘in control’ moet kunnen zijn over de uitbestede werkzaamheden, alleen dan 

kan het bestuur zijn eindverantwoordelijkheid waar maken.  

 

Doelstelling uitbestedingsbeleid  

De belangen van de deelnemers en de werkgever mogen geen gevaar lopen doordat 

het pensioenfonds delen van haar werkzaamheden heeft uitbesteed aan andere 

partijen. Het doel van het uitbestedingsbeleid is het tenminste waarborgen van 

continuïteit en constante kwaliteit van dienstverlening. Aanvullend ziet het beleid op 

het waarborgen van de reputatie en integriteit van SPUN. In de uitvoering van de 

kernactiviteiten van het pensioenfonds, zoals het administreren en uitbetalen van 

pensioenen, staan vertrouwelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening voorop.  

 

Wet- en regelgeving 

In artikel 34 PW is de basis voor de uitbesteding opgenomen. In het Besluit uitvoering 

PW is in artikel 12 vastgelegd welke werkzaamheden een pensioenfonds niet mag 

uitbesteden. In artikel 13 zijn de eisen opgenomen waaraan een 

uitbestedingsovereenkomst moet voldoen. Artikel 14 betreft de eisen omtrent de 

beheersing van risico’s in samenhang met de uitbesteding.  

Artikel 143 PW verlangt dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig hebben inricht 

dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Nadere regelgeving 

hierover is vastgelegd in het Besluit FTK. In de artikelen 18 tot en met 20 is een 

nadere invulling gegeven aan de norm van beheerste en integere bedrijfsvoering. 

Volgens artikel 18 moet een pensioenfonds over goede administratieve procedures en 

interne controlemechanismen beschikken en stelt het pensioenfonds beleid op met 

betrekking tot de beheersing van risico’s. Artikel 19 verplicht het pensioenfonds tot 
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een systematische analyse van integriteitrisico’s en het vaststellen en uitvoeren van 

een integriteitbeleid. Artikel 20 ziet op het beschikken over procedures en maatregelen 

met betrekking tot het tegengaan van belangenverstrengeling.  

 

Hierna wordt ingegaan op de uitgangspunten voor de uitbesteding. Het kunnen 

voldoen aan genoemde wettelijke normen is een randvoorwaarde voor de uitbesteding. 

De wet- en regelgeving, evenals de beleidsregels van DNB, vormen het kader waaraan 

het uitbestedingsbeleid in ieder geval moet voldoen.  

 

Uitgangspunten voor de uitbesteding 

Onder uitbesteding verstaat SPUN: het verlenen van een opdracht aan een derde tot 

het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het pensioenfonds. Waarbij het 

gaat om werkzaamheden die deel uitmaken of voortvloeien uit het bedrijfsproces van 

SPUN of van wezenlijke processen ter ondersteuning daarvan.  

Uitgangspunten voor de uitbesteding zijn: 

 SPUN blijft eindverantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden of het 

uitbestede proces; 

 SPUN behoudt volledige zeggenschap over de uitbestede werkzaamheden of het 

uitbestede proces; 

 Het pensioenfonds leeft het uitbestedingsbeleid na, zoals dat door het bestuur is 

vastgesteld; 

 SPUN selecteert uitsluitend onafhankelijke uitvoerders op basis van kwaliteit, 

prijs en marktconformiteit.  

 Onderdeel van de uitbestedingsovereenkomst moet zijn de wijze waarop de 

overeenkomst wordt beëindigd en wordt gewaarborgd dat SPUN de 

werkzaamheden na een beëindiging weer zelf kan uitvoeren, of door een andere 

partij kan laten uitvoeren. 

 Het beleid wordt eens in de drie jaar geëvalueerd.  

Uitbesteding en integriteit 

Met het oog op de integriteitrisico’s, die bij uitbesteding aan de orde kunnen zijn, zijn 

de volgende richtlijnen vastgesteld: 

 De selectie van partijen waaraan kan worden uitbesteed geschiedt uitsluitend op 

zakelijke gronden. Zaken doen met bedrijven waar betrokkenen bij het 

pensioenfonds (indirect) belangen in hebben, wordt vermeden; 

 De uitbesteding vindt plaats op basis van een risico-analyse. Werkzaamheden 

worden niet uitbesteed als daardoor afbreuk wordt gedaan de transparantie van 

het proces of een belemmering voor adequaat toezicht ontstaat; 

 De uitbesteding wordt schriftelijk vastgelegd. Alle afspraken moeten verifieerbaar 

zijn. 
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Uitbestedingsproces 

Alvorens werkzaamheden of processen uit te besteden, voert SPUN een risico-analyse 

uit, waarin in ieder geval zijn opgenomen: 

 Een beschrijving van de uit te bestede werkzaamheden of processen; 

 De te verwachten impact van de uitbesteding op die werkzaamheden en 

processen; 

 De randvoorwaarden voor de specifieke uitbesteding; 

 Een kosten-batenanalyse van de uitbesteding; 

 Een analyse van de financiële, operationele en reputatie gerelateerde risico’s en 

de vereiste beheersingsmaatregelen. 

Per uitbesteding wordt een gestructureerd selectieproces beschreven. Via een Request 

for Informatie (RfI) en/of Request for Proposal (RfP) wordt informatie vergaard over de 

wijze van uitvoering van werkzaamheden door potentiële partijen waaraan 

werkzaamheden kunnen worden uitbesteed. Op basis van de RfI en/of RfP vindt onder 

meer een beoordeling van de processen plaats. Met partijen die aan de belangrijkste 

voorwaarden van het pensioenfonds kunnen voldoen wordt onderhandeld over de 

voorwaarden voor de uitbesteding. In het contract en de service level agreement (SLA 

of dienstverleningsovereenkomst) wordt onder meer de governance van de 

uitbesteding geregeld. Onderdeel van het contract maakt verder uit de wijze waarop 

de evaluatie wordt gemonitord en de criteria aan de hand waarvan de evaluatie 

plaatsvindt.  

 

Algemene eisen voor uitvoerder 

De uitvoerder, die de uitbestede werkzaamheden of processen wil gaan uitvoeren, 

moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen: 

 Beschikken over de benodigde vergunningen; 

 Beschikken over de vereiste operationele en technische vaardigheden en goede 

naam evenals de juiste competenties, gelet op de belangen van de deelnemers 

en de werkgever; 

 Aantoonbaar financieel gezond zijn; 

 De continuïteit van de dienstverlening kunnen waarborgen; 

 Beschikken over een ISAE 3402 verklaring of een vergelijkbare certificering; 

 Voldoen aan de algemene kwaliteitsnormen geldend voor de specifieke 

beroepsgroep; 

 SPUN in staat stellen om te voldoen aan het bij of krachtens de PW bepaalde; 

 Op verzoek van de toezichthouder van SPUN relevante gegevens ter beschikking 

stellen en de mogelijkheid bieden aan de toezichthouder om onderzoek ter 

plaatse te doen of te laten uitvoeren.  

Daarnaast kunnen er specifieke criteria gelden die afhankelijk zijn van de activiteit of 

werkzaamheden die worden uitbesteed. Deze criteria kunnen gelden als 

evaluatiecriteria. 

De uitvoerder moet verder over een adequate integriteitregeling of gedragscode 

beschikken. Het beloningsbeleid van de uitvoerder wordt beoordeeld. Het 

beloningsbeleid moet passend zijn binnen de kaders van de Wet. 

 

Continuïteit uitbestedingsproces 

De reikwijdte van de uitbestedingsopdracht wordt contractueel vastgelegd. Daarmee 

wordt zichtbaar en toetsbaar in welke mate wordt voldaan aan de uitgangspunten van 

het beleid en de voorwaarden waaronder de uitbesteding heeft plaatsgevonden.  
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Kwaliteit en continuïteit van het uitbestedingsproces moeten zijn gewaarborgd. In een 

gelijktijdig met het afsluiten van de overeenkomst op te stellen SLA worden onder 

meer de op te leveren producten, het kwaliteits- en serviceniveau en tijdafspraken 

beschreven. 

 

In de SLA worden in ieder geval de volgende condities benoemd: 

 Vertrouwelijkheid van gegevens; 

 Informatieverstrekking naar verschillende opdrachtgevers vindt gescheiden 

plaats; 

 Gegevens en bestanden van SPUN worden beveiligd en toegangsrechten en 

autorisaties worden op adequate wijze aan betrokken medewerkers verstrekt; 

 De inrichting van de systemen is zodanig dat de continuïteit niet in gevaar komt 

en dat bij onvoorziene omstandigheden een adequate noodvoorziening in werking 

treedt; 

 Indien de overeenkomst niet wordt nagekomen, treedt een procedure inwerking 

met betrekking tot de niet-nakoming; 

 De omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd en 

waarborgen, financieel en anderszins, met betrekking tot de beëindiging;  

 Op verzoek van de toezichthouder van SPUN worden relevante gegevens ter 

beschikking gesteld en SPUN wordt daarover geïnformeerd.  

Bestaande uitbestedingspartijen 

De belangrijkste uitbestedingsrelaties zijn: 

 Het vermogensbeheer van de collectieve middelen is uitbesteed aan MN. De 

fiduciair management overeenkomst is in maart 2014 hernieuwd. Het contract is 

voor onbepaalde tijd aangegaan en kan worden opgezegd met in acht name van 

een termijn van 3 maanden; 

 Het beheer van de individuele pensioenspaarrekeningen van deelnemers aan de 

DC regeling ligt bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment 

Management). De beheerovereenkomst is ingegaan per 1 oktober 2012 en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contact is opzegbaar met in acht name van 

een termijn van 3 maanden.  

 De pensioen- en financiële administratie is uitbesteed aan Syntrus Achmea 

Pensioenbeheer. Het contract is ingegaan per 1 januari 2013 en kent een looptijd 

van 5 jaar. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is onder voorwaarden 

mogelijk. 

Procedure monitoring en evaluatie kwaliteit 

Het bestuur heeft als taak om toe te zien op de uitvoering en kwaliteit van de 

uitbestede werkzaamheden. SPUN toets regelmatig of de wijze waarop de uitbestede 

werkzaamheden of processen worden uitgevoerd nog in overeenstemming zijn met de 

gemaakte afspraken. Dat gebeurt onder meer door middel van: 

 Het laten uitvoeren van audits bij de uitvoerder of te laten rapporteren over de 

stand van zaken met betrekking tot de aanbevolen verbeteringen is de ISAE 

3402- of vergelijkbare verklaring;  

 Periodieke rapportages, waarin naast de gebruikelijke informatie ook wordt 

gerapporteerd over incidenten, klachten en uitzonderingen;  

 Periodiek overleg met de uitvoerder, waarbij onder meer wordt gesproken over 

de evaluatie van de uitvoering van de (bijgestelde) processen; 

 In voorkomende gevallen: actuarieel verslag en accountantsverslag.  
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Ieder kwartaal ontvangt SPUN een SLA rapportage van Syntrus. Naar aanleiding 

daarvan vindt een bespreking plaats tussen in ieder geval de directeur van het 

pensioenfonds en de relatiemanager van Syntrus.  

Ieder kwartaal ontvangt SPUN een SLA rapportage van NN IP. Naar aanleiding daarvan 

vindt desgewenst een bespreking plaats tussen de directeur van het pensioenfonds en 

de relatiemanager van NN IP.  

Over het beheer van het collectieve vermogen ontvangt SPUN eenmaal per jaar een 

SLA rapportage. Naar aanleiding daarvan vindt een bespreking plaats tussen de 

directeur van het pensioenfonds en de relatiemanager van Mn. Maandelijks en ieder 

kwartaal ontvangt het pensioenfonds een management rapportage vermogensbeheer. 

Deze rapportages worden besproken in de beleggingscommissie en het bestuur. Ook 

deze rapportages kunnen aanleiding zijn om in overleg te treden met Mn. 

SLA rapportages en verslagen van besprekingen naar aanleiding van die rapportages 

worden ter bespreking aan het bestuur voorgelegd.  

ISAE 3402 verklaringen worden door de directeur beoordeeld. De rapportages worden 

besproken in het bestuur waarvan de weerslag terug te vinden is in de notulen.  

 

Inwerkingtreding 

Dit uitbestedingsbeleid treedt in werking na goedkeuring door het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 


