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Verslag van het bestuur
1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland. In dit verslag leggen wij als bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016.
Het fonds wil een betrouwbaar pensioenfonds zijn dat nu en in de toekomst een degelijk pensioen uit kan keren.
Daarbij houdt het bestuur rekening met de belangen van deelnemers, slapers, gepensioneerden en werkgevers. Het
bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van al deze belanghebbenden en zet zich vol in om
deze missie te realiseren.
In 2016 liepen de uitvoeringsovereenkomsten af met daarin opgenomen de pensioenovereenkomsten. Volgend op het
akkoord tussen de sociale partners over een nieuwe pensioenovereenkomst heeft het fonds zich akkoord verklaard om
de nieuwe pensioenovereenkomst uit te voeren. Daartoe werden nieuwe uitvoeringsovereenkomsten afgesloten
tussen het fonds en de aangesloten ondernemingen en heeft het fonds de pensioenregeling aangepast aan de
pensioenovereenkomst.
Nieuwdorp, 22 juni 2017,
Namens het bestuur,
A. van Schaik,
Voorzitter

Bezoekadres
Postadres
KvK Rotterdam
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2.

Meerjarenoverzicht met kerncijfers en kengetallen

De bedragen in dit jaarverslag zijn in duizenden euro’s (in de tekstuele gedeelten aangeduid met k€), tenzij anders
vermeld.

Deelnemers
Aantal deelnemers (incl. aspiranten)
Aantal gewezen deelnemers (“slapers”)
Aantal pensioengerechtigden
Totaal
Verhouding actieven : niet-actieven
Pensioenuitvoering - € x 1.000
Feitelijke premie
Zuivere kostendekkende premie
Gedempte kostendekkende premie
Premie benodigd voor inkoop maximaal opbouw %
Uitkeringen (excl. AVU)
Pensioenuitvoeringskosten
1
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
Beleggingen - € x 1.000
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Sub-totaal beleggingen
Derivaten
Totaal effecten
Beleggingsrendement
Benchmark (Blue Sky Group)
Kosten vermogensbeheer, % van het belegd vermogen
Financiële positie - € x 1.000
2
Pensioenvermogen (vanaf 2014 excl. VPL)
Pensioenverplichtingen (vanaf 2014 excl. VPL)
Aanwezige dekkingsgraad
Benodigde dekkingsgraad volgens herstelplan
Minimum vereiste dekkingsgraad
5
Kritieke dekkingsgraad conform herstelplan
6
Vereiste dekkingsgraad
7
Beleidsdekkingsgraad
8
Reële dekkingsgraad

2016

2015

2014

2013

2012

658
311
443
1.412
87%

684
288
425
1.397
96%

660
278
418
1.356
95%

656
270
411
1.337
96%

657
280
392
1.329
98%

10.285
12.293
10.014
12.293
9.912
641
0,582

9.845
10.724
8.812
10.724
9.141
599
0,540

9.927
9.689
9.381
9.689
8.671
568
0,527

9.673
9.697
8.608
11.279
8.265
518
0,485

9.341
9.605
7.178
10.768
7.803
766
0,730

45.797
201.217
216.885
2.715
466.614
-10.747
455.867
9,1%
9,3%
0,7%

45.132
154.384
220.939
2.485
422.940
-4.486
418.454
0,0%
0,1%
0,8%

43.461
159.383
202.794
28.482
434.120
-15.808
418.312
20,8%
21,6%
0,7%

31.336
138.364
160.979
12.143
342.822
-2.442
340.380
2,1%
1,7%
0,8%

31.057
134.449
151.476
18.935
335.917
-698
335.219
18,7%
18,2%
0,7%

449.847
425.035
105,8%
104,2%
104,2%
85,5%
124,7%
99,6%
81,6%

412.014
391.441
105,3%
104,2%
104,2%
93%
123,9%
108,5%
88,6%

413.069
369.152
111,9%
104,2%
104,2%
118,2%
-

338.239
3
306.767
4
110,3%
104,2%
104,2%
118,3%
-

3

336.389
322.409
104,3%
100,9%
104,2%
117,5%
-

1

Deelnemers en pensioengerechtigden.
Stichtingskapitaal, algemene reserve en technische voorziening.
3
Als gevolg van de stelselwijziging is dit bedrag aangepast, zodat dit aansluit met de jaarrekening.
4
Als gevolg van de stelselwijziging is dit percentage aangepast.
5
Kritieke dekkingsgraad: dekkingsgraad vanaf waar het fonds nog binnen herstelperiode van 10 jaar kan herstellen tot strategisch vereist vermogen.
De kritieke dekkingsgraad ligt in 2016 lager dan in 2015. Dit komt omdat de vastrentende waarden in 2016 gewaardeerd worden op basis van DNB
RTS, inclusief UFR, waar dit in 2015 op basis van marktwaarde was. Dit heeft een hoger rendement als gevolg.
6
Op basis nFTK 2015
7
Vanaf 1 januari 2015 moeten Nederlandse pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het
gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse aanwezige dekkingsgraden.
8
De reële dekkingsgraad is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad van TPN gedeeld door de beleidsdekkingsgraad die TPN zou moeten hebben om naar
verwachting structureel te kunnen komen tot volledige indexatie op basis van prijsinflatie.
2
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Reglementvariabelen
Premiefranchise – reglement
Opbouwfranchise - reglement (=wettelijk minimum)
Maximum jaarsalaris ten behoeve van pensioengrondslag
CPI afgeleide prijsindex (31 oktober betreffende jaar)
3
Verhoging pensioenen (per 1/1 van volgend jaar)
Opbouwpercentage pensioenaanspraken actieven:
- reglement (vanaf 1-1-2012)

2016

2015

2014

2013

2012

13.878
12.953
€ 101.519
0,36%
0%

€ 13.546
1
€ 12.642
2
€ 100.000
0,41%
0%

€ 13.449
€ 13.449
€ 211.357
0,75%
0%

€ 13.227
€ 13.227
€ 209.439
0,90%
0%

€ 13.062
€ 13.062
€ 206.245
2,03%
0%

4

1,84%

1,78%

1,88%

1,875%

1,875%

1

Tot 1 januari 2015 werd voor de premie en pensioenopbouw uitgegaan van één franchise. Vanaf 1 januari 2015 is als gevolg van wijziging van de
standaardpensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar toegestaan om een lagere franchise te hanteren, dat gunstig is voor de pensioenopbouw. De premie
staat echter voor 5 jaar vast en mag dus niet worden gewijzigd. Het bestuur van TPN heeft daarom besloten om per 1 januari 2015 twee franchises
te hanteren.
2
Per 1 januari 2015 zijn de belastingregels aangepast en geldt er een maximum pensioengevend jaarsalaris van 100.000,- euro.
3
Op 1 januari 2012 zijn alle pensioenaanspraken en pensioenrechten met 1,95% gekort, conform het korte termijn herstelplan.
4
Met ingang van 1 januari 2015 is het jaarlijkse opbouwpercentage ouderdomspensioen gebaseerd op een pensioenleeftijd van 67 jaar i.p.v. 65 jaar.
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3.

Algemene informatie

Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (TPN), statutair gevestigd te Rotterdam, is opgericht op 10 december 1963.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer S41113212. De laatste
statutenwijziging was op 1 januari 2017. TPN is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de
koepelorganisatie Pensioenfederatie.
Als aangesloten ondernemingen zijn bij de oprichting van TPN de naamloze vennootschappen TOTAL Nederland N.V.
(TN) en Zeeland Refinery N.V. (ZR), voorheen TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. toegetreden. De raad van bestuur van
TN of ZR kan het fonds verzoeken werknemers van een groepsmaatschappij als deelnemers in het fonds op te nemen.
Op verzoek van TN en/of ZR zijn de volgende ondernemingen als aangesloten onderneming toegelaten: Combined
Refuelling Service, Mafina B.V., Aardolie Opslag Groningen B.V., TOTAL Gestion Internationale S.A. en Total Lubricants
plant Beverwijk B.V.
Per 1 februari 2016 heeft TOTAL Nederland B.V. de aandelen van Aardolie Opslag Groningen B.V. verkocht aan FinCo
Logistics B.V. Deze onderneming is vanaf 1 februari 2016 niet meer aangesloten bij TPN.
Het fonds is een ondernemingspensioenfonds met een (collectieve) beschikbare premieovereenkomst (CDC). De
premies en de opbrengst van de beleggingen zijn voor het fonds de enige inkomstenbronnen. Hieruit worden de
pensioenaanspraken en pensioenrechten gefinancierd. Er zal geen vermogen terugvloeien naar de onderneming, dan
wel een premiekorting aan de onderneming worden toegekend indien de dekkingsgraad van het fonds zich boven de
streefgrens bevindt. Er zal geen vermogen van de onderneming worden gevorderd indien de dekkingsgraad van het
fonds zich onder het vereist vermogen bevindt.

3.1

Doel, beleid en visie

Het doel van TPN is het met de beschikbare middelen van het fonds verlenen van pensioenen aan werknemers en
ex-werknemers van de aangesloten ondernemingen en aan hen nagelaten betrekkingen, in overeenstemming met de
1
bepalingen in de statuten en reglementen. Hiertoe wordt voor 6 aangesloten ondernemingen en 1.412 deelnemers,
slapers en gepensioneerden, circa 456 miljoen euro vermogen belegd.
Het beleid van TPN is er op gericht om, op basis van de solvabiliteitspositie van het fonds, de beschikbare
sturingsmiddelen zodanig in te zetten dat de financiële positie van TPN zich in de richting van de
indexatiedekkingsgraad begeeft. De beschikbare sturingsmiddelen hebben betrekking op maatregelen op het gebied
van beleggingen, toeslagverlening en de pensioenregeling. De solvabiliteitspositie wordt gemeten in termen van de
actuele dekkingsgraad. Deze geeft de mate weer waarin TPN aan haar aangegane verplichtingen jegens de actieve en
niet-actieve deelnemers kan voldoen.
TPN streeft naar een evenwichtige risicodeling en een evenwichtige belangenbehartiging tussen alle (gewezen)
deelnemers en pensioengerechtigden in het pensioenfonds. TPN belegt en beheert het vermogen tegen verantwoorde
risico’s en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Een uitdaging voor TPN hierbij is balans te vinden
tussen het nakomen van de toegezegde uitkeringen en het nastreven van zoveel mogelijk koopkrachtbehoud, waarbij
transparantie, verantwoording en effectieve communicatie een hoge prioriteit hebben.
Bij het vaststellen van de toe te passen actuariële technieken, het beleggingsbeleid en de balanswaardering heeft het
bestuur zich laten leiden door:
• Algemene verwachtingen ten aanzien van TN en ZR: gezien de historie van de ondernemingen en de ontwikkeling
van de markten waarin deze opereren, is de continuïteitsverwachting hoog;
• Omvang van het deelnemersbestand: er wordt geen structurele inkrimping of uitbreiding van het bestand voorzien;
• Algemene economische omstandigheden: het gemiddelde loonniveau zal naar verwachting meegroeien met de
prijsinflatie in Nederland;
• De beleidsdekkingsgraad. Vanaf 1 januari 2015 moeten Nederlandse pensioenfondsen namelijk bij
beleidsbeslissingen gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste 12
maandelijkse aanwezige dekkingsgraden. Het bestuur houdt de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad
nauwlettend in de gaten.
1

Tot 1 februari 2016 waren dit 7 ondernemingen. Vanaf 1 februari 2016 is Aardolie Opslag Groningen B.V. niet meer aangesloten bij TPN.
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3.2

Organisatie en betrokken partijen

Pensioenfondsbestuur
Het fonds kent een paritair bestuursmodel waarbij de medezeggenschap en verantwoording plaatsvinden via een
verantwoordingsorgaan (VO) en het intern toezicht via een visitatiecommissie (VC).
De samenstelling van het pensioenbestuur op 31 december 2016 is als volgt:
Naam

Functie

Vertegenwoordiging

Bestuurslid
Einde
Geboortejaar Geslacht
sinds zittingsduur

A. van Schaik

Voorzitter

Werkgevers (ZR)

22-11-2006

n.v.t.

1962

Man

N. Baras

Plv. voorzitter

Werkgevers (TN)

1-9-2011

n.v.t.

1978

Vrouw

R. Boonman

Secretaris

Werknemers (ZR)

1-6-2004

1-7-2020

1966

Man

P. Smits

Plv. secretaris

Werknemers (ZR&TN)

1-7-2014

1-7-2018

1965

Vrouw

W.P. Lievense

Lid

Werkgevers (ZR)

17-2-2011

n.v.t.

1974

Man

D. van Dorsten

Lid

Werkgevers (TN)

19-9-2013

n.v.t.

1956

Man

B. Smits

Lid

Gepensioneerden

2-2-2016

2-2-2020

1954

Man

Vacature

Lid

Werknemers

De samenstelling van het bestuur voldoet aan het diversiteitsbeleid. Het bestuur streeft ernaar dat haar samenstelling
de diversiteit in het bedrijf weerspiegelt. Het bestuur kijkt hierbij naar leeftijdsopbouw, verhouding mannen en
vrouwen en de verschillende culturele achtergronden van de medewerkers.
Mevrouw Baras zal het pensioenfondsbestuur verlaten. Vanuit TOTAL Nederland is mevrouw M. Hordijk voorgedragen
als werkgeversvertegenwoordiger en zij zal, na goedkeuring van DNB, tot het bestuur toetreden. Tot de officiële
goedkeuring zal mevrouw Baras als bestuurslid aanblijven en mevrouw Hordijk als kandidaat-bestuurslid de
bestuursvergaderingen bijwonen. Dit geldt ook voor het andere kandidaat-bestuurslid, de heer J. Riedijk namens de
werknemers (TN). Beide kandidaat-bestuursleden zijn in december 2016 aangemeld bij DNB en hebben begin maart
2017 een gesprek gehad met DNB. DNB heeft in april 2017 laten weten dat zij instemt met de benoeming van de heer
Riedijk als bestuurslid. De heer Riedijk is op 13 april 2017 formeel bestuurslid geworden. DNB stemt op dit moment nog
niet in met de voorgenomen benoeming van mevrouw Hordijk als bestuurder. Mevrouw Hordijk heeft aangegeven zich
terug te trekken als kandidaat bestuurslid. Vanaf 2 februari 2016 is de heer B. Smits namens de gepensioneerden
toegetreden als bestuurslid.
De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan het Pensioenbureau. Het
vermogensbeheer is uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder Blue Sky Group (BSG). Het bestuur heeft met
ingang van 1 januari 2015 de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de pensioen-, uitkeringen- en de
financiële administratie en een deel van de bestuursondersteuning uitbesteed aan Aon Hewitt. TPN wordt voor
actuarieel advies bijgestaan door actuarieel bureau Mercer. De beleggingscommissie (BC) van TPN wordt ondersteund
door een onafhankelijke externe beleggingsdeskundige van Asset Advisors.
Het bestuur is en blijft, conform de eisen van de Pensioenwet, eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de
uitbestede taken. Het bestuur ontleent haar bevoegdheden aan de statuten en reglementen van TPN. In de Actuariële
en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is beschreven hoe het fonds de middelen beheert en de pensioenregeling uitvoert.

Pensioenbureau
Het Pensioenbureau is met de overgang van de administratie en bestuursondersteuning naar Aon Hewitt verder
gereorganiseerd. Nadat per 1 januari 2015 de functie van administrateur is komen te vervallen is per 1 juni 2015 ook de
functie van cost accountant (0,6 fte) opgeheven. Het pensioenbureau bestaat per ultimo 2016 nog uit het Hoofd
Pensioenbureau (0,8 fte). Per 1 maart 2017 heeft de heer Van Dalen zijn functie als Hoofd Pensioenbureau neergelegd.
Vanaf 1 maart 2017 is de heer Van Papenvelt Hoofd Pensioenbureau.
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Het pensioenbureau bestaat op 31 december 2016 uit:
Naam
Functie
G. van Dalen

Hoofd Pensioenbureau

Het Pensioenbureau is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen van het fonds en
heeft een informerende functie ten opzichte van het bestuur van TPN. De voorzitter van het bestuur heeft wekelijks
overleg met het Pensioenbureau over de dienstverlening. De taken en verantwoordelijkheden van het Pensioenbureau
zijn vastgelegd in een procedure en jaarlijks beoordeelt het bestuur het functioneren van het Pensioenbureau.

Dagelijks beleid
Het dagelijks beleid wordt uitgevoerd door de voorzitter van het pensioenfondsbestuur en het Hoofd Pensioenbureau.
Het dagelijks beleid betreft het nemen van uitvoeringsbesluiten binnen geldende regels en procedures en het
voorbereiden van de bestuursvergaderingen.
Het dagelijks beleid wordt op 31 december 2016 bepaald door:
Naam
Functie
A. van Schaik

Voorzitter bestuur TPN

1

Hoofd Pensioenbureau

G. van Dalen

Verantwoordingsorgaan
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan (VO) op 31 december 2016 is als volgt:
Naam
Functie
Vertegenwoordiging
Geboortejaar
Geslacht
E. Cornelis

Voorzitter

Werknemers (ZR)

1960

Man

H. Slootheer

Secretaris

Gepensioneerden

1947

Man

W. Abid-Ali

Lid

Werknemers (TN)

1986

Man

F. de Lange

Lid

Werknemers (ZR)

1959

Man

H. Cevaal

Lid

Gepensioneerden

1943

Man

Iedere 4 jaar, ten eerste per 1 juli 2018, wordt de samenstelling en omvang van het VO door het pensioenfondsbestuur
opnieuw vastgesteld op basis van de actuele verhouding in aantallen tussen de in bovenstaande alinea aangegeven
vertegenwoordiging. Met de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen per 1 juli 2014 hebben
de aangesloten ondernemingen besloten om geen gebruik te maken van hun recht om zitting te nemen in het VO. In
2017 zal er een nieuw lid gezocht worden ter opvolging van de heer W. Abid-Ali, die heeft aangegeven het VO te gaan
verlaten.
Het VO is onafhankelijk van het bestuur en bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid en het
resultaat daarvan met het bestuur van TPN.
De belangrijkste bevoegdheden en rechten van het VO zijn:
1. Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie,
waaronder – indien van toepassing – de bevindingen van het intern toezichtorgaan (= VC);
b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
Het oordeel van het VO over het in 2016 door het bestuur van TPN gevoerde beleid en de reactie van het bestuur is in
dit jaarverslag opgenomen.
2.

1

Het VO adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
a. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
b. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het VO;
c. de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;

Tot 1 maart 2017, daarna is deze taak door de heer Van Papenvelt overgenomen.
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d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Intern toezicht
Het bestuur van TPN heeft in het kader van intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie (VC). Het bestuur geeft
de VC jaarlijks opdracht om het functioneren van het bestuur van TPN kritisch te bezien waarbij in ieder geval de
volgende zaken aan de orde moeten komen:
• het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and balances binnen TPN;
• het beoordelen van de wijze waarop TPN wordt aangestuurd;
• het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.
De visitatie van boekjaar 2016 is door PFsupport uitgevoerd. Het oordeel van de visitatiecommissie en de reactie van
het bestuur is in dit jaarverslag opgenomen.

Beleggingscommissie
De beleggingscommissie (BC) heeft als taak het volgen en analyseren van de beleggingsontwikkelingen, het voorstellen
aan het bestuur van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark, het opstellen van het
beleggingsplan en het kritisch volgen van de uitvoering van het beleid door de vermogensbeheerder.
De BC is samengesteld uit leden van het bestuur en het Hoofd Pensioenbureau. De BC wordt verder ondersteund door
een externe beleggingsdeskundige en bij haar vergaderingen met BSG door een notulist.
De BC bestaat op 31 december 2016 uit de volgende leden:
Naam
Functie
Geboortejaar
G. van Dalen

1

Geslacht

Voorzitter

1955

Man

W.P. Lievense

Lid

1974

Man

R. Boonman

Lid

1966

Man

D. van Dorsten

Lid

1956

Man

H. Hoos

Extern adviseur

1968

Man

De heer H. Hoos, werkzaam bij Asset Advisors, is sinds eind juni 2012 aangesteld als extern adviseur van de BC. De BC
komt minimaal eenmaal per twee maanden bijeen of zoveel vaker als de ontwikkeling van de beleggingen, van de
financiële markten of andere omstandigheden vereisen. Tevens komt de BC en de fiduciair vermogensbeheerder
minimaal eenmaal per kwartaal bijeen.

Bestuursorganisatiecommissie
De bestuursorganisatiecommissie (BOC) heeft als taak te bevorderen dat de bestuurlijke en organisatie-inrichtende
documenten van een voldoende kwalitatief niveau zijn en blijven en dat deze voldoen aan wet- en regelgeving. De
commissie kan gevraagd en ongevraagd de fondsdocumenten herzien en in concept aan het bestuur ter goedkeuring
voorleggen.
De BOC bestaat op 31 december 2016 uit de volgende leden:
Naam
Functie
A. van Schaik
G. van Dalen

2

Voorzitter
Lid

Op verzoek van de BOC zorgt de heer E. Ton (verbonden aan Aon Hewitt) voor extra ondersteuning.

1
2

Tot 1 maart 2017, daarna is deze rol tijdelijk door de heer Hoos overgenomen.
Tot 1 maart 2017, daarna is deze rol door de heer Van Papenvelt overgenomen.
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Communicatiecommissie
De communicatiecommissie (CC) heeft als voornaamste taak de actieve (aspirant)deelnemers, de pensioengerechtigden
en premievrije deelnemers volledig en op een begrijpelijke manier te informeren over voor hen relevante zaken met
betrekking tot hun pensioenfonds en hun pensioen en hun rechten en plichten op pensioengebied. Daarnaast streeft de
CC ernaar het pensioenbewustzijn van de deelnemers en pensioengerechtigden te vergroten, zodat zij zich meer
betrokken voelen bij het pensioenfonds en het fonds zien als betrouwbaar, betrokken en toegewijd.
Jaarlijks stelt de CC een communicatie(actie)plan op, waarbij minimaal aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Aan
het einde van elk kalenderjaar rapporteert de CC aan het bestuur en wordt in een bestuursvergadering getoetst of het
communicatie(actie)plan (nog) voldoet aan het beleid. Waar nodig wordt gecorrigeerd en/of aangevuld.
De CC bestaat op 31 december 2016 uit de volgende leden:
Naam
Functie
M. Hordijk

Lid

P. Smits-Enters

Lid

Vanaf eind juni 2016 wordt de CC ondersteund door mevrouw Snel van BSG.

Compliance Officer
Vanaf 2011 tot 1 juli 2016 is mevrouw A. Bakker, Manager HR Direct Operations bij Total Nederland, de Compliance
Officer (CO) van het fonds geweest. De CO is onafhankelijk van het bestuur en belast met het toezicht op de naleving
van de voor het fonds van kracht zijnde gedragscode en rapporteert periodiek aan de (plaatsvervangend) voorzitter van
het bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft
voorgedaan. Aangezien mevrouw Bakker in 2016 een andere functie binnen Total heeft aanvaard, heeft zij per 1 juli
2016 de functie van CO overgedragen aan mevrouw R. Lasonder.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de integriteit van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede
bepalen buiten twijfel staat. Hiertoe heeft het bestuur een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle
verbonden personen.

Uitvoeringsorganisatie(s)
Het bestuur van TPN heeft met ingang van 1 januari 2015 (een deel van) de dagelijkse uitvoering van de
werkzaamheden uitbesteed aan Aon Hewitt. Deze werkzaamheden betreffen de deelnemers-, de uitkeringen-, de
financiële administratie en een deel van de bestuursondersteuning. Met Aon Hewitt is een overeenkomst voor
pensioenadministratie en een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. Aon Hewitt rapporteert per kwartaal over de
dienstverlening en overlegt daarover met het bestuur. Daarnaast versterkt Aon Hewitt ieder jaar de ISAE 3402 type 2
rapportage aan het bestuur. Het bestuur van TPN blijft, conform de eisen van de Pensioenwet (PW), verantwoordelijk
voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer van het fonds is uitbesteed aan de Blue Sky Group (BSG). Het bestuur heeft, onder meer in de
vorm van een Service Level Agreement (SLA) en door het instellen van een beleggingscommissie (BC), maatregelen
getroffen om toezicht te kunnen uitoefenen op de activiteiten van de vermogensbeheerder. Hierbij is met name het
monitoren van het beleggen binnen de mandaten van het bestuur van belang. Bovendien wordt hierbij aandacht
gegeven aan de aard, de juiste interpretatie en uitvoering van beleggingen en er wordt rekening gehouden met de
uitkomsten van de haalbaarheidstoets die elk jaar door het bestuur wordt uitgevoerd. BSG verstrekt ieder jaar haar
interne beheersingsrapportages (ISAE 3402- type 2), die door het Pensioenbureau wordt geanalyseerd en samen met
de SLA met de vermogensbeheerder wordt besproken.

Externe ondersteuning
Het fonds wordt bijgestaan door een externe deskundige voor actuariaat en overige pensioenfonds gerelateerde zaken.
Ultimo boekjaar is de externe adviserende actuaris de heer S. Keijmel, lid van het A.G. en werkzaam bij actuarieel
bureau Mercer.
De BC van het fonds wordt bijgestaan door een externe beleggingsdeskundige. In 2016 is dit de heer H. Hoos, werkzaam
bij Asset Advisors.
Jaarverslag 2016
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Toezichthouders
Overeenkomstig de Pensioenwet (PW) wordt op TPN toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). TPN rapporteert maandelijks aan DNB de actuele dekkingsgraad en de
beleidsdekkingsgraad.

Onafhankelijke accountant
Jaarlijks controleert een accountant, in 2016 is dit Deloitte Accountants B.V., het jaarverslag van TPN. Het oordeel van
de accountant is vastgelegd in de controleverklaring, die in dit verslag is opgenomen onder het hoofdstuk overige
gegevens.

Certificerend actuaris
Jaarlijks beoordeelt de certificerend actuaris, in 2016 is dit de heer J.H.H. Tuijp lid van het A.G. en werkzaam bij Edmond
Halley, of het bestuur van TPN heeft voldaan aan een aantal artikelen uit de Pensioenwet (PW) met betrekking tot het
(nieuw) Financieel Toetsingskader (n)FTK. Deze artikelen gaan onder meer over de technische voorzieningen, de
kostendekkende premie, het (minimaal) vereist eigen vermogen en eventuele herstelplan van het pensioenfonds.
In de actuariële verklaring, die in dit verslag is opgenomen onder het hoofdstuk overige gegevens, geeft de certificerend
actuaris aan dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan deze artikelen uit de PW.

4.

Bestuursaangelegenheden

4.1

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert viermaal per jaar of zoveel vaker als de ontwikkelingen daarom vragen. Daarnaast komen het
bestuur en het VO ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen in het kader van de oordeelsvorming
door het VO, en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld. In 2016 is het bestuur zesmaal bij elkaar
gekomen, waarbij het VO driemaal aanwezig is geweest. Naast de vier reguliere vergaderingen zijn er twee
brainstormdagen geweest. Bij de eerste brainstormdag is aandacht geweest voor de financiële situatie, de
beschermingscontructies van het fondsvermogen en is er stilgestaan bij het dynamische rente-afdekkingsbeleid. De
tweede brainstormdag heeft in het teken gestaan van de pensioenovereenkomst 2017-2021 en het risicoprofiel van het
fonds.
De belangrijkste agendapunten van de bestuursvergaderingen zijn:
a) Financiële situatie TPN;
b) Bestemmingsreserve pensioenopbouw
c) Herstelplan;
d) Haalbaarheidstoets;
e) Kostenvoorziening;
f) Onderzoek DNB naar risicoprofiel;
g) Dynamische rente-afdekking;
h) Pensioenovereenkomst 2017-2021;
i) Implementatie pensioen 1-2-3;
j) Vragen DNB over financiering VPL-regeling;
k) Overgang nieuwe AG-Prognosetafel;
l) Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
m) Onderzoek DNB valutarisico;
n) Onderzoek DNB en AFM naar Financiële Opzet & Informatie;
o) Risicomanagementmatrix;
p) Financiële markten.
Bovenvermelde punten worden hierna toegelicht.

a) Financiële situatie TPN
Het pensioenvermogen is in 2016 met circa 9,2% toegenomen, voornamelijk als gevolg van de positieve
beleggingsresultaten. Door een daling van de rentestand zijn de pensioenverplichtingen echter circa 8,6% toegenomen.
Dit resulteert in een lichte stijging van de dekkingsgraad met 0,5%-punt, waardoor deze per 31 december 2016 op
Jaarverslag 2016
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105,8% uitkomt. De beleidsdekkingsgraad betreft het gemiddelde van de dekkingsgraad van de voorgaande 12
maanden. Aangezien met name in de eerste negen maanden van 2016 de dekkingsgraad van TPN (voornamelijk als
gevolg van de lage rentestand) lager dan de ultimo stand is, komt de beleidsdekkingsgraad ultimo 2016 ook lager uit,
namelijk op 99,6%. TPN bevindt zich derhalve in een situatie van dekkingstekort. Aangezien de beleidsdekkingsgraad
per 31 december 2016 lager is dan 110% (= de door het bestuur vastgestelde ondergrens waaronder geen
voorwaardelijke indexatie wordt toegekend) heeft het bestuur in 2016 besloten dat er per 1 januari 2017 geen
indexatie zal plaatsvinden. Dit betekent dat de per 31 december 2016 opgebouwde pensioenrechten niet worden
verhoogd.

b) Bestemmingsreserve pensioenopbouw
Door toetsing is vastgesteld dat de kostendekkendheid van de premie in 2016 onvoldoende is om de maximale
opbouwpercentages ouderdomspensioen (1,875%) en partnerpensioen (1,313%) te kunnen inkopen. Het fonds heeft
echter de mogelijkheid om middelen uit de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw aan te wenden en hiermee dit tekort
op te heffen. Het doel van de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw is om deze zoveel mogelijk ten goede te laten
komen aan de actieve deelnemers.
Op basis van voorgaande heeft het bestuur eind 2015 een voorgenomen besluit genomen om voor 2016 de inkoop
ouderdomspensioen en partnerpensioen, naast de vaste premie 2016, ook een gedeelte van de Bestemmingsreserve
Pensioenopbouw hiervoor aan te wenden. In juni 2016 is dit voorgenomen besluit afgestemd met de sociale partners.
Het bestuur heeft eind maart 2017 het voorgenomen besluit genomen en in april 2017 besloten om de resterende
Bestemmingsreserve Pensioenopbouw aan te wenden voor indexatie van de pensioenopbouw ten behoeve van de
actieve deelnemers.

c) Herstelplan
Per 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad van TPN (108,5%) lager dan het niveau van het vereist eigen
vermogen (124,0%). TPN heeft daarom in maart 2016 een nieuw herstelplan bij DNB ingediend. Dit, inmiddels door
DNB goedgekeurde, herstelplan voorziet dat het vermogen van het fonds zich ultimo 2020 uit herstel is. Hierbij is een
prudent beleggingsrendement van 4,25% verondersteld. De kritische dekkingsgraad (dekkingsgraad waarbij het fonds
op eigen kracht binnen de herstelperiode van 10 jaar kan herstellen tot het strategisch vereist eigen vermogen) is
vastgesteld op 85,5%.
Omdat per 31 december 2016 de beleidsdekkingsgraad (99,6%) zich nog steeds onder het vereist eigen vermogen
bevindt, heeft het fonds in maart 2017 een hernieuwde versie van het herstelplan ingediend. Medio mei 2017 heeft
DNB schriftelijk aangegeven met het ingediende herstelplan in te stemmen.

d) Haalbaarheidstoets 2016
Met ingang van 2015 moeten pensioenfondsen jaarlijks een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten voor de
haalbaarheidstoets zijn voorgeschreven door DNB en gelden voor alle pensioenfondsen.
De haalbaarheidstoets geeft inzicht in het te verwachten pensioenresultaat op fondsniveau en de risico’s die daarbij
spelen, gegeven de financiële opzet van het pensioenfonds. Pensioenfondsen moeten zelf in overleg met de werkgever,
de ondernemingsraad en de vakbond bandbreedtes vaststellen voor de toegestane afwijking van het verwachte
pensioenresultaat (= maatstaf voor koopkrachtbehoud van het pensioen) bij slechtweer scenario’s. Deze bandbreedtes
moeten passen bij de risicohouding van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds.
Jaarlijks wordt aan de hand van de haalbaarheidstoets gekeken of het verwachte pensioenresultaat nog past binnen de
vastgestelde bandbreedtes en daarmee aansluit bij de verwachtingen.
Bij de aanvangshaalbaarheidstoets in 2015 heeft het pensioenfonds de ondergrens van het verwachte
pensioenresultaat vastgesteld op 90%. De maximale afwijking bij in het slechtweer scenario is vastgesteld op 40%.
In de haalbaarheidstoets in 2016 is het verwachte pensioenresultaat 93,7%, met een maximale afwijking in het
slechtweer scenario van 35,5%. Deze resultaten zijn boven de door het bestuur vastgestelde ondergrenzen. Het fonds is
in 2016 dus geslaagd voor de haalbaarheidstoets.
De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven geen garantie dat, of in welke mate, er in de toekomst indexatie kan
worden toegekend. Wel geeft het bestuur en belanghebbenden inzicht in het verwachte pensioenresultaat, waarmee
wordt beoogd te voorkomen dat er te hoge of onrealistische verwachtingen zijn.
Jaarverslag 2016
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e) Kostenvoorziening
Het bestuur heeft naar aanleiding van de opmerking van de certificerend actuaris en de accountant over de prudentie
van de kostenvoorziening de onderbouwing van de kostenvoorziening laten onderzoeken. Dit onderzoek heeft er toe
geleid dat de kostenopslag met 0,3% is verhoogd en uitkomt op 2,3% ultimo 2016.
De gehanteerde uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten voor de vaststelling van de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten zijn:

• Het pensioenfonds moet de uitvoeringskosten kunnen dragen bij afwikkeling van de opgebouwde

verplichtingen. De kosten voor de (toekomstige) inactieven moeten door het fonds kunnen worden
gedragen en daartoe moet een toereikende voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten worden
aangehouden.
Dat is ook om een andere reden van belang. Als er een toereikende voorziening voor toekomstige
uitvoeringskosten wordt aangehouden, wordt de toeslagcapaciteit van het fonds niet overschat;
• In beginsel moet de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten toereikend zijn tot de laatste
verzekerde overlijdt. In de praktijk zal op een eerder moment tot afstorting van de opgebouwde pensioenen
bij een verzekeraar worden overgegaan, omdat naarmate het fonds in omvang afneemt schaalnadelen
ontstaan;
• Bij afwikkeling wordt geen premie meer ontvangen en zal het fonds de uitvoeringskosten geheel zelf
moeten dragen. De vrijval van de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten moet bij afwikkeling bij
benadering minimaal gelijk zijn aan de feitelijke afwikkelingskosten.
De methode van vaststelling
De jaarlijkse (reguliere) uitvoeringskosten bij discontinuïteit zijn geschat op €k 375.
De geschatte (reguliere) uitvoeringskosten van €k 375 (niveau 2016) zijn contant gemaakt op basis van de volgende
grondslagen en uitgangspunten:

• De fondsgrondslagen per 31 augustus 2016;
• Er is met kosteninflatie rekening gehouden door te veronderstellen dat de uitvoeringskosten jaarlijks met
2% toenemen;

• De periode van eigen beheer op het moment dat het fonds geen actieve deelnemers meer heeft is gesteld

op maximaal vijf jaar. Dit wil zeggen dat op het moment dat de premiebetaling stopt het fonds binnen vijf
jaar gaat liquideren;
• Liquidatie en overdracht gaan gepaard met extra uitvoeringskosten. Bij de vaststelling is rekening gehouden
met een bedrag aan (eenmalige) liquidatiekosten van €k 250;
• In geval van liquidatie is een excasso-opslag van 2,0% voldoende voor het overdragen van de
pensioenverplichtingen met een toereikende kostenvoorziening aan een andere pensioenuitvoerder.
Het resulterende bedrag is uitgedrukt in een percentage van de netto voorziening per 31 augustus 2016: de aan te
houden voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten bedraagt 2,3% van de netto voorziening.
De voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten wordt iedere drie jaar opnieuw getoetst. De eerstvolgende
toetsing vindt plaats in het derde kwartaal van 2019. Er zal daarbij een bestendige gedragslijn worden gevolgd.

f) Onderzoek DNB naar risicoprofiel
TPN heeft in 2015 de afdekking van het renterisico verlaagd. Als gevolg van deze verlaging is het vereist eigen vermogen
0,3%-punt hoger dan het in herstelplan opgenomen maximum van 24,1%. DNB beschouwt deze toename als een
verhoging van het risicoprofiel. Aangezien TPN op moment van deze aanpassing in reservetekort was, is een verhoging
van het risicoprofiel normaliter niet toegestaan. Een fonds kan als uitzondering op grond van artikel 36 van het Besluit
ftk eenmalig het risicoprofiel vergroten, mits ten tijde van de aanpassing gezien de beleidsdekkingsgraad tenminste
wordt beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen. Het bestuur heeft in 2016 hierover tweemaal (op 7 juli 2016
en op 16 december 2016) een fysiek overleg gehad met DNB. Daarnaast heeft er op 26 juli 2016 een telefonisch overleg
plaatsgevonden en is er schriftelijk gecommuniceerd.
Naar aanleiding van de gesprekken met DNB en de brief van DNB van 1 augustus 2016 is aan Mercer gevraagd om een
nadere analyse van het besluit om het renterisico te verhogen door het uitvoeren van een geïntegreerde ALM-studie,
waarin zowel de beleggingsmixen als rente op geïntegreerde basis zijn meegenomen. De resultaten van de aanvullende
analyse zijn tijdens de brainstormdag op 20 oktober 2016 besproken.
Jaarverslag 2016
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Uit de aanvullende analyse ALM 2015 blijkt onder andere dat de tracking error UFR (UFR = door DNB voorgeschreven
rentetermijnstructuur) gelijk is aan 12,4% en daarmee hoger dan de (basis) variant met een rente-afdekking van 65%
(tracking error UFR 10,5%). In deze analyse is echter nog geen rekening gehouden met het dynamisch renteafdekkingsbeleid dat op de brainstormdag door het bestuur is vastgesteld. Uit een hernieuwde doorrekening blijkt als
gevolg van de lagere rente-afdekking gecombineerd met het dynamisch rente-afdekkingsbeleid de tracking error van
10,5% (rente-afdekking 65%, geen dynamisch rente-afdekkingsbeleid) stijgt naar 11,4% (rente-afdekking 35%,
dynamisch rente-afdekkingsbeleid). Deze 11,4% is nagenoeg gelijk aan de 11,3% behorende bij risicoprofiel C als
uitkomst van de in 2015 uitgevoerde blind tasting.
Het bestuur heeft de resultaten en onderbouwing van de hernieuwde doorrekening in een brief daterend 31 oktober
2016 aan DNB toegezonden. Het bestuur is van mening dat er geen sprake is van een bewuste en significante vergroting
van het risicoprofiel. Naar aanleiding van deze brief heeft mevrouw Slob (eerste toezichthouder op TPN) het bestuur
voor een gesprek uitgenodigd. Op 16 december 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden van DNB met een delegatie
van het bestuur aangevuld met het hoofd pensioenbureau en de adviseur (de heer Keijmel van Mercer).
DNB heeft in dit gesprek het bestuur verzocht om de volgende acties uit te voeren:
1) Het risicoprofiel in lijn brengen met de risicohouding. Dit betekent dat óf het risicoprofiel moet worden
teruggebracht naar een tracking error van maximaal 11,3% óf de risicohouding moet worden aangepast;
2) Inrichten van een periodieke monitoring, zodat kan worden vastgesteld of het risicoprofiel nog steeds past bij
de gekozen risicohouding;
3) Het opnieuw vaststellen van de bandbreedte van het vereist eigen vermogen, waardoor deze meer
richtinggevend is voor het beleggingsbeleid;
4) Het vaststellen van een specifieker (dynamisch) rente(-afdekkings)beleid (inclusief ondergrens ten aanzien van
het renterisico) en vastleggen in de ABTN als onderdeel van het renterisicobeleid;
5) Overleggen van een visie ten aanzien van het versterken van het risicomanagement in het bestuur.
Bovenstaande acties zijn in 2017 opgepakt. In het hoofdstuk “Gebeurtenissen na balansdatum” wordt hier verder op
ingegaan.

g) Dynamische renteafdekking
In 2015 heeft het bestuur besloten om vanwege het zeer lage renteniveau de rentederivaten te verkopen. Als gevolg
daarvan daalde de renteafdekking van circa 74% ultimate forward rate naar circa 35% DNB UFR.
In 2016 heeft het bestuur onderzoek gedaan naar een dynamisch rente-afdekkingsbeleid. Het bestuur is van mening dat
de mate van afdekking van het renterisico afhankelijk dient te zijn van de actuele rentestand in combinatie met de
financiële situatie van het pensioenfonds. Het dynamische rente-afdekkingsbeleid is in meerdere
bestuursvergaderingen en tijdens de brainstormdag besproken. Verder is ter onderbouwing een ALM-doorrekening
uitgevoerd. Het dynamische rente-afdekkingsbeleid is op de brainstormdag van 20 oktober 2016 vastgesteld.
Het dynamisch rente-afdekkingsbeleid voorziet in een afdekking van het renterisico, waarin bij hogere niveaus van de
rente en/of hogere niveaus van de dekkingsgraad de renteafdekking kan worden verhoogd. Als leidraad is een matrix
opgesteld waarin trigger-points zijn opgenomen. De afdekking van het renterisico is in deze matrix gekoppeld aan de
het renteniveau (30-jaars swaprente) en de dekkingsgraad van het fonds. Deze trigger-points worden op kwartaalbasis
door de beleggingscommissie gemonitord. De beleggingscommissie zal het bestuur informeren wanneer de afdekking
van het renterisico in een ander segment van de matrix valt of wanneer zij dit anderzijds nodig vindt. Het bestuur kan
zich dan vervolgens beraden of er aanvullend beleid en/of maatregelen nodig zijn.
Bij besluit/advies worden onder meer de volgende factoren meegewogen: Impact op het vereist eigen vermogen,
waarbij de bandbreedte van het vereist eigen vermogen niet wordt overschreden, rentestand (30-jaars
swaprente), rentecurve, actuele dekkingsgraad, economische groei, de trend, de politieke omgeving,
aandelenrendement en aandelen risicopremie.
Op basis van dit dynamische rente-afdekkingsbeleid heeft het fonds ultimo 2016 geen aanvullende renteswaps om het
renterisico af te dekken. Alleen de duratie van de obligatieportefeuille zorgt voor een gedeeltelijk renteafdekking.
Die afdekking ligt tussen de 30% en 40%.
In combinatie met de acties die TPN in 2017 moet uitvoeren in het kader van het onderzoek van DNB naar het
risicoprofiel, wordt het dynamische afdekkingsbeleid in 2017 verder verfijnd.
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h) Pensioenovereenkomst 2017 - 2021
De pensioenovereenkomst met de aangesloten ondernemingen liep tot en met 31 december 2016. In augustus 2016
hebben de aangesloten ondernemingen een voorstel tot een nieuwe pensioenregeling geformuleerd. Dit voorstel ging
uit van een voortzetting van de huidige CDC-regeling, maar dan wel met een wijziging van de berekeningssystemathiek
van de kostendekkende premie. In plaatst van de systematiek waarbij de gedempte kostendekkende premie wordt
vastgesteld op basis van de 60-maands voortschrijdende gemiddelde DNB RTS, is het voorstel van de aangesloten
ondernemingen om de gedempte kostendekkende premie vast te stellen op basis van het netto verwachte rendement
van 2,2%.
Het bestuur heeft vervolgens onderzocht of zij kan instemmen met een premiebeleid waarbij de gedempte
kostendekkende premie is vastgesteld op basis van een verwacht rendement van 2,2%. Na zorgvuldige en evenwichtige
afweging van de belangen van alle belanghebbenden heeft het bestuur besloten om in te stemmen met een
uitvoeringsovereenkomst waarbij de premie wordt vastgesteld op basis van een verwacht rendement van 2,2%, waarbij
het bestuur heeft aangedrongen op een maatstaf voor toeslagverlening op basis van prijsinflatie in plaats van
looninflatie. Met deze wijziging wordt het verwacht rendement op basis van de door het pensioenfonds gehanteerde
ALM-veronderstellingen gelijk aan 2,1-2,2%. Met deze 2,1-2,2% is maximale opbouw bij gelijkblijvende premie net
mogelijk. Door overgang van looninflatie naar prijsinflatie is het hanteren van hogere verwachte rendementen dan
gehanteerd in de ALM niet nodig. Sociale partners kunnen zich in deze wijziging van maatstaf voor toeslagverlening
vinden. Begin 2017 is de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten ondernemingen getekend.

i) Implementatie pensioen 1-2-3
In het kader van de Wet pensioencommunicatie moest ook TPN op uiterlijk 1 juli 2016 aan pensioen 1-2-3 voldoen. De
communicatiecommissie (CC) heeft voor de implementatie pensioen 1-2-3 en de ondersteuning bij de pensioen
communicatie begin 2016 offertes uitgezet bij zowel BSG als Aon Hewitt. Na de vergelijking van de offertes door de CC
heeft het bestuur besloten om de implementatie van Pensioen 1-2-3 en de ondersteuning uit te laten voeren door BSG.
De implementatie van Pensioen 1-2-3 is volgens planning voor 1 juli 2016 afgerond. Op de website van TPN kunnen de
belanghebbenden de pensioeninformatie per laag vinden.

j) DNB onderzoek VPL
In 2014 is er door DNB met TPN gecorrespondeerd over de financiering van de VPL regeling. In het laatste kwartaal van
2016 heeft TPN een brief van DNB ontvangen met aanvullende vragen over financiering van de VPL-regeling. In deze
brief stelt DNB dat er, ondanks de uitgebreide correspondentie die er in 2014 over dit onderwerp is geweest, een aantal
zaken voor DNB nog niet helder is. DNB heeft het bestuur verzocht om de overwegingen die ten grondslag lagen aan
het besluit om een deel van het vermogen van het pensioenfonds te bestemmen voor de VPL-regeling nader toe te
lichten. Het bestuur heeft DNB middels een e-mail deze toelichting gegeven. Vervolgens heeft het bestuur op
16 december 2016 middels een video conferentie standpunten uitgewisseld en nadere toelichtingen gegeven.
Bij de financiering van de VPL regeling heeft TPN in 2006 een bestemmingsreserve vanuit het eigen vermogen gevormd.
DNB beoogt door de aanvullende vragen duidelijkheid te verkrijgen over de vraag welke afweging het bestuur zou
hebben gemaakt, als heden ten dage een VPL-discussie zou spelen inclusief een mogelijke onttrekking van gelden aan
het pensioenvermogen van het fonds.
Heden ten dage zou het bestuur niet instemmen met een dergelijke financiering. Niet alleen omdat dit in strijd zou zijn
met de huidige wet- en regelgeving, maar ook omdat zowel in de pensioenovereenkomst als in de
uitvoeringsovereenkomst in latere jaren stringentere afspraken zijn vastgelegd:
• In de uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen, dat indien het fonds een overschot heeft er geen korting op
de verschuldigde premie wordt verleend en omgekeerd, indien het fonds een tekort heeft, er geen extra premie
verschuldigd is door de aangesloten ondernemingen;
• In de pensioenovereenkomst is overeengekomen, dat de hoogte van de verschuldigde premie telkens voor een
periode van vijf jaar wordt vastgesteld en gedurende die periode niet voor wijziging vatbaar is.
Voorgaande neemt niet weg dat het bestuur de argumentatie ten aanzien van de eind 2005 genomen beslissingen
volledig in stand houdt. Dit heeft TPN ook medegedeeld aan DNB. DNB heeft aan het bestuur gevraagd om met de
directies en het VO de zienswijze te bespreken dat in de huidige tijd met de huidige regelgeving een dergelijke
onttrekking van vermogen aan het pensioenvermogen niet wenselijk en niet toegestaan is. Begin 2017 hebben deze
gesprekken plaatsgevonden. DNB heeft in een brief van 25 april 2017 aangegeven de discussie op dit punt te
beëindigen waarmee dit dossier is gesloten.
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k) Overgang nieuwe AG-Prognosetafels en aanpassing correctiefactoren
Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de prognosetafel AG2016 gepubliceerd. Uit de
prognosetafel AG2016 blijkt dat de levensverwachting voor mannen vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van de vorige
prognosetafel AG2014, terwijl de levensverwachting voor vrouwen verder is gestegen. Hiermee dient door
pensioenfondsen rekening te worden gehouden bij de vaststelling van de technische voorzieningen. De impact van de
prognosetafel AG2016 is onder meer afhankelijk van de samenstelling van de pensioenfondsenpopulatie (jong/oud,
man/vrouw) en het moment van overgang (1 januari 2016 of 31 december 2016).
Voor TPN leidt toepassing van de prognosetafel AG2016 tot een stijging van de technische voorzieningen van 0,2%.
Deze stijging is bepaald op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) per 31 augustus 2016. De
AG-Prognosetafels zijn opgesteld voor de gehele bevolking van Nederland. De sterftekansen van de populatie van TPN
wijkt af van de sterftekansen van de gehele bevolking van Nederland. TPN houdt hier rekening mee door
correctiefactoren toe te passen op de sterftekansen in de AG-Prognosetafel. Op advies van Mercer is TPN overgestapt
naar leeftijds- en inkomensafhankelijke correctiefactoren op de sterftekansen op basis van het Mercer-model 2016.
Voor TPN geldt inkomensklasse “hoog”. Ten opzichte van de huidige correctiefactoren (de factoren voor
inkomensklasse “hoog” op basis van het Mercer-model 2012) leidt dit tot een daling van de technische voorziening van
circa 1,0%.
De levensverwachting bij TPN is overigens nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde, maar het verschil is wel iets
kleiner geworden. Per saldo neemt de technische voorziening met circa 0,8% af. De kostendekkende premie zal door
beide effecten naar verwachting met circa 0,4% dalen.

l) Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
TPN had tot eind 2016 geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In november 2016 heeft het bestuur besloten
om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

m) Onderzoek valuta risico
In 2016 is TPN één van de tien pensioenfondsen geweest die door DNB zijn geselecteerd in hun onderzoek naar de
beheersing van valutarisico door pensioenfondsen. TPN heeft op verzoek van DNB informatie aangeleverd over de
beheersing van het valutarisico.
Begin 2017 heeft TPN een brief ontvangen van DNB met de resultaten van dit onderzoek. DNB heeft de beheersing van
het valutarisico door TPN beoordeeld op de gebieden beleid, mandaat, monitoring en evaluatie. De conclusie van DNB
is dat de beheersing van het valutarisico bij TPN onvoldoende is. De bevindingen van DNB betreffen het beleid voor
valutarisicobeheersing, het mandaat aan de vermogensbeheerder en de evaluatie. In 2017 heeft TPN een plan van
aanpak opgesteld en acties ondernomen om de beheersing van het valutarisico op het gewenste niveau te brengen. In
het hoofdstuk “Gebeurtenissen na balansdatum” wordt hier verder op ingegaan.

n) Onderzoek DNB en AFM financiële opzet en informatie
In 2016 hebben DNB en AFM gezamenlijk het sector breed onderzoek ‘Financiële opzet en informatie’ uitgevoerd. Het
doel van dit onderzoek was om te beoordelen in hoeverre de deelnemersinformatie een goed beeld geeft van de te
verwachten pensioenontwikkeling op de middellange termijn. DNB en AFM hebben beoordeeld in hoeverre de
boodschap over de kans op en de omvang van indexatie en de kans op en de omvang op korten correct en duidelijk is.
DNB en AFM heeft de informatie van TPN over de op de middellange termijn te verwachten indexatie beoordeeld als
niet correct en niet duidelijk. Daarnaast geeft DNB en AFM aan dat in de door TPN toegezonden informatie geen
boodschap te hebben gevonden over mogelijke kortingen op de middellange termijn. Door het ontbreken van deze
informatie is de boodschap over de mogelijkheid van het eventueel korten van de opgebouwde pensioenen als niet
duidelijk beoordeeld. Door het ontbreken van informatie heeft DNB en AFM deze niet kunnen beoordelen op het
criterium correct. In 2017 zal het bestuur aandacht besteden aan de informatie over indexatie en kortingen, zodanig dat
deze voldoet aan de door DNB en AFM gestelde criteria. In het hoofdstuk “Gebeurtenissen na balansdatum” wordt hier
verder op ingegaan.

o) Risicomanagementmatrix
De risicomanagementmatrix is gedurende het jaar diverse malen besproken en op een aantal punten gewijzigd en
aangevuld.
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p) Financiële markten
De Blue Sky Group houdt (op verzoek van) het bestuur voortdurend op de hoogte van onder andere de situatie op de
financiële markten.

4.2

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie (BC) heeft in het verslagjaar negenmaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen van de
vergaderingen zijn:
• Rapportage Blue Sky Group (BSG): maand- en kwartaalrapportages en factsheets;
• Evaluatie beleggingsresultaten BSG en het monitoren van de posities;
• DNB onderzoek risicoprofiel/afdekking renterisico
• Vormgeven dynamische renteafdekkingsbeleid en het monitoren van de renteafdekking;
• Financiële markten (vast agendapunt).
De BC heeft het bestuur geadviseerd over het beleggingsplan 2016-2017 en heeft in overleg met het bestuur een
dynamisch rentebeleid opgesteld. De BC heeft gedurende het boekjaar regelmatig overleg gevoerd met de
vermogensbeheerder. Daarbij kwamen ondermeer aan de orde, beleggingsresultaten, afdekking renterisico, EMIR
regelgeving (zorgt voor extra kosten bij aanschaf derivaten), organisatie BC, mandaat private equity beleggingen en
rapportage ESG beleid. Het volgen en monitoren van de beleggingen en financiële markten en de mogelijke risico’s van
het fonds vormen hierbij een essentieel onderdeel. Aan het einde van het boekjaar heeft de BC een zelfevaluatie
uitgevoerd. De bevindingen zijn met de betrokken partijen en het bestuur besproken. De beleggingscommissie is ook
betrokken bij de correspondentie met DNB over de verlaging van de afdekking van het renterisico in 2015.
Op 15 september 2016 is de BC in Londen op bezoek geweest bij Schroders en Pramerica. Twee managers die een deel
van de portefeuille van TPN beheren. Het doel was om te zien hoe bij deze enigszins willekeurig gekozen managers
beleggingsbeslissingen tot stand komen, hoe de beleggingen geëvalueerd worden en hoe het risicomanagement
geïntegreerd is. Het werkbezoek werd als zeer leerzaam beschouwd en heeft veel kennis opgeleverd over hoe de
vermogensbeheerders de portefeuille vorm geven. De BC heeft door dit bezoek meer vertrouwen gekregen in de
kwaliteit van BSG met betrekking tot haar selectie van de assetmanagers.
De BC, inclusief de externe onafhankelijke beleggingsadviseur en vermogensbeheerder, kenmerkt zich door een open
en professionele sfeer waarin eenieder zijn visie kan geven en waarbij discussies op een constructieve manier leiden tot
een onderbouwd advies aan het bestuur. De commissieleden zijn dan ook van mening dat de BC een waardevolle
bijdrage levert aan het functioneren van het bestuur.
Ook in 2016 is er een uitgebreide analyse en rapportage uitgevoerd over de resultaten van de door het bestuur
overgenomen beleggingsadviezen van BSG over de periode vanaf juni 2010 (aanvang mandaat). De strategische
adviezen hadden niet alleen betrekking op het realiseren van een hoger rendement, maar ook op risicoreductie en het
minder crisisgevoelig maken van de portefeuille. Geconcludeerd kan worden dat de portefeuille in 2016 ten opzichte
van 2015 niet heeft geleid tot een beter resultaat. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat ook in 2016 de rente nog wat
verder is gedaald. Ook het tactische beleid heeft in 2016 (evenals in 2014) niet geleid tot extra rendement. Het overall
resultaat was 9,1%. Het benchmark resultaat was 9,3%.

4.3

Communicatiecommissie

De Wet Pensioencommunicatie treedt vanaf 1 juli 2015 gefaseerd in werking. De belangrijkste communicatiebepalingen
zijn op 1 juli 2016 in werking getreden. Zo is het verplicht om vanaf 1 juli 2016 te werken met het pensioen 1-2-3 en is
de startbrief per deze datum komen te vervallen. De hoofdelementen van het wetsvoorstel zijn als volgt:
• Algemene eisen aan pensioencommunicatie;
• Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie;
• Beschikbaar zijn van basisinformatie over de pensioenregeling;
• Een jaarlijks pensioenoverzicht van opgebouwde pensioenaanspraken;
• Uitbreiding van het pensioenregister;
• Inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen.
De wet beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De deelnemer:
• weet hoeveel pensioen hij kan verwachten;
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• kan nagaan of dat voldoende is; en
• is zich bewust van de risico’s van de pensioenvoorziening.
Tevens moet de deelnemer weten welke keuzemogelijkheden er zijn. Het bieden van handelingsperspectief is
essentieel.
De communicatiecommissie (CC) heeft zich in de eerste helft van 2016 met name gericht op de implementatie van
Pensioen 1-2-3. Voor de ondersteuning hierbij heeft de CC eerst een offerte uitgezet bij BSG en Aon Hewitt. Na de
vergelijking van de offertes door de CC heeft het bestuur besloten om de implementatie van Pensioen 1-2-3 door BSG
te laten verzorgen. Tevens is besloten dat BSG de CC ondersteunt, met als doel om de communicatie naar een hoger
niveau te tillen.
De implementatie van Pensioen 1-2-3 is volgens planning voor 1 juli 2016 afgerond. Op de website van TPN kunnen de
belanghebbenden de pensioeninformatie per laag vinden. In maart 2016 is een nieuwsbrief (per post) uitgegaan waarin
aandacht is besteed aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad van TPN en de eventuele gevolgen daarvan voor de
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Deze nieuwsbrief is ook op de website van TPN geplaatst. In september
2016 is een pensioenkrant gepubliceerd. In deze pensioenkrant wordt ingegaan op onder andere de
toekomstbestendige pensioenregeling, maatschappelijk verantwoord beleggen, de kerncijfers van het pensioenfonds,
verkort jaarverslag 2015 en wordt een update van het bestuur gegeven.
Naast de schriftelijke communicatie biedt TPN de deelnemers ook de mogelijkheid om een individueel pensioengesprek
te voeren met een pensioendeskundige van Aon Hewitt. In 2016 hebben 30 deelnemers gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Tot slot heeft de CC eind 2016 het communicatiejaarplan 2017 opgesteld.

4.4

Bestuursorganisatiecommissie

De bestuursorganisatiecommissie heeft als taak te bevorderen dat de bestuurlijke en organisatie inrichtende
documenten van een voldoende kwalitatief niveau zijn en blijven voldoen aan wettelijke eisen. Daartoe worden op
eigen initiatief van (één van) de commissieleden of op aanvraag van het bestuur de fondsdocumenten herzien. De
herziene documenten worden door de bestuursorganisatiecommissie in concept aangeboden aan het bestuur.
In 2016 zijn de fondsdocumenten zoals de Actuarieel Bedrijfstechnische Nota (ABTN), het Strategisch en operationeel
beleggingsbeleid (SOB) en het Investment Policy Statement (IPS) gereviewed en geactualiseerd. Ook zijn alle interne
procedures geactualiseerd. De aangepaste documenten zijn waar nodig aan het verantwoordingsorgaan ter
goedkeuring voor gelegd.

5.

Financiële paragraaf

Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar
In het boekjaar is de dekkingsgraad licht gestegen van 105,3% naar 105,8%. De stijging is voornamelijk toe te schrijven
aan:
1. Het gerealiseerde positieve rendement op de beleggingen van 9,1%. Hierdoor is het pensioenvermogen
gestegen;
2. Door de daling van de marktrente is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen;
3. De overgang naar de nieuwe AG-Prognosetafel per 31 december 2016 in combinatie met de nieuwe
correctiefactoren op de sterftekansen zorgt voor een lichte daling van de voorziening pensioenverplichtingen
met circa 0,8%.
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Het resultaat over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd:
2016
Grondslagen resultaatbepaling
Overlevingstafel primo boekjaar
Gemiddelde rente primo boekjaar
Premies en koopsommen
Beleggingsresultaat (incl. wijziging rts)
Toeslagverlening en korting
aanspraken en rechten
Sterfte
Arbeidsongeschiktheid
Mutaties/diversen
Wijziging actuariële grondslagen
Totaal resultaat

AG 2014
1,7%
EUR x 1000
235
1.050
-449
911
-35
-731
2.314
3.295

2015

2014

2013

2012

AG 2014
1,9%
EUR x 1000
605
-23.491
0

AG 2014
2,7%
EUR x 1000
1.792
12.891
-939

AG 12-62
2,4%
EUR x 1000
1.682
15.365
8

AG 10-60
2,7%
EUR x 1000
1.163
26.125
-98

344
-306
42
167
-22.639

-101
140
-1.099
-366
12.318

175
136
82
17.448

514
174
22
-2.771
25.129

Ultimo 2016 bedraagt de marktrente 1,3% (2015: 1,7%).

5.1

Uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2016

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de
risico’s die daarbij gelden. In 2015 heeft TPN, na overleg met sociale partners, bij de aanvangshaalbaarheidstoets de
ondergrenzen van het pensioenresultaat en de maximale afwijking in slechtweerscenario's bepaald. De
haalbaarheidstoets laat zien hoe het verwachte pensioenresultaat zich verhoudt tot de door TPN bepaalde
ondergrenzen.
In 2016 is de haalbaarheidstoets uitgevoerd. Deze haalbaarheidstoets levert de volgende resultaten op:
• Het pensioenresultaat (op fondsniveau) van 93,7% ligt boven de vastgestelde ondergrens van 90%;
• De maximale afwijking in het slechtweerscenario van 35,5% ligt onder de vastgestelde maximale afwijking van 40%.
Op basis van de resultaten van de haalbaarheidstoets kan worden vastgesteld dat TPN voldoet aan de ondergrenzen
van de pensioenresultaten die vorig jaar op basis van de aanvangshaalbaarheidstoets door TPN zijn vastgesteld.

5.2

Uitvoeringskosten

Onderstaand overzicht van de integrale uitvoeringskosten is gebaseerd op de aanbevelingen van de Pensioenfederatie.
2015
2016
EUR x 1000
% beheerd
EUR x 1000
% beheerd
vermogen
vermogen
Pensioenbeheer
641
599
Vermogensbeheer
Beheerkosten
1.265
1.287
Performance gerelateerde vergoedingen
57
39
Kosten vermogensbeheer pensioenfonds en
91
137
bestuursbureau
Kosten fiduciair beheer
618
563
Bewaarloon
97
59
Advieskosten vermogensbeheer
39
37
Overige kosten
36
2
Totaal kosten vermogensbeheer
2.203
0,50%
2.124
0,50%
Transactiekosten
899
0,20%
1.304
0,30%
Integrale kosten pensioenregeling
3.743
4.027
Behaald netto rendement
9,1%
0,0%
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De kosten van het pensioenbeheer bedragen in euro’s per deelnemer: € 582 (2015: € 540).
In de kosten pensioenbeheer van 2016 zit voor k€ 60 aan nagekomen facturen met betrekking tot 2015. In geval van
toerekening aan het juiste boekjaar zouden de kosten in euro’s per deelnemer € 528 bedragen (2015: € 594).
In de aanbevelingen van de Pensioenfederatie is het aantal deelnemers gedefinieerd als de som van het aantal actieve
deelnemers en gepensioneerden. Slapers tellen niet dus mee. Voor TPN betekent dit dat de kosten pensioenbeheer ad
k€ 641 (2015: k€ 599) gedeeld moeten worden door het aantal van 1.101 (2015: 1.109).
De kosten van het vermogensbeheer bedragen in een percentage van het belegd vermogen 0,70% (2015: 0,80%).
Om aan de sluiten met DNB jaarstaten is het belegd vermogen conform DNB methodiek het gewogen gemiddelde van
de beginstand en de eindstand. Voor TPN betekent dit dat de kosten vermogensbeheer inclusief transactiekosten ad k€
3.102 (2015: k€ 3.428) gedeeld moeten worden door het gemiddeld belegd vermogen van k€ 444.777 (2015: k€
428.530).
De integrale kosten van de pensioenregeling zijn in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Grootste oorzaak ligt in
afname van de transactiekosten. Die transactiekosten zijn gedaald, want het pensioenfonds heeft veel minder toe- en
uittredingen laten uitvoeren in de geselecteerde beleggingspools. Zo was de herbalancering naar de strategische
gewichten in mei 2016 minder groot dan in 2015 en ook aanpassingen aan de allocatie gedurende de rest van het jaar
tussen de beleggingsfondsen waren minder groot dan in 2015.

5.3

Herstelplan

In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een dekkingstekort ontstaan. Het fonds heeft begin 2009 een korte(5 jaar) en een lange termijn herstelplan ingediend bij DNB. Met het per 1 januari 2015 van kracht worden van het nFTK
is het lange termijn herstelplan vervallen en heeft TPN een nieuw herstelplan moeten indienen. In dit nieuwe
herstelplan dient TPN te onderbouwen hoe de beleidsdekkingsgraad binnen uiterlijk 12 jaar minimaal gelijk is aan het
vereist eigen vermogen. TPN heeft op basis van de in 2015 uitgevoerde ALM-studie, met ondersteuning van de actuaris
en instemming van de VO besloten voor een hersteltermijn van 10 jaar. Het plan laat zien dat TPN binnen 3 jaar (ultimo
2017) uit herstel is.
Omdat per 31 december 2015 de beleidsdekkingsgraad zich nog steeds onder het vereist eigen vermogen bevond,
heeft het fonds in maart 2016 een nieuw herstelplan bij DNB ingediend. Dit, inmiddels door DNB goedgekeurd,
herstelplan toont aan dat het fonds ultimo 2020 uit herstel is. Hierbij is een prudent beleggingsrendement van 4,25 %
verondersteld. De kritische dekkingsgraad (dekkingsgraad waarbij het fonds op eigen kracht binnen de herstelperiode
van 10 jaar kan herstellen tot het strategisch vereist eigen vermogen) is vastgesteld op 85,5%.
Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de door DNB voorgeschreven uitgangspunten conform het nFTK.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat TPN in het herstelplan geen gebruik maakt van de maximale voorgeschreven
uitgangspunten. Verder is in het herstelplan rekening gehouden met de collectieve premieregeling die TPN voert,
waardoor de premie geen instrument is voor de bevordering van het herstel. Door de voorgeschreven modelmatige
aanpak dient te worden opgemerkt dat de werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in positieve of
negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelpad, waardoor het fonds zich sneller of langzamer kan herstellen
dan voorzien.
De belangrijkste elementen uit het herstelplan zijn:
• Geen voorwaardelijke toeslagverlening tot een beleidsdekkingsgraad van 110% is bereikt. Een pro rata
voorwaardelijke toeslag bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% en waarbij geldt dat de beleidsdekkingsgraad
kleiner is dan “indexatiedekkingsgraad van 124%”. Als de beleidsdekkingsgraad groter is dan de
indexatiedekkingsgraad, dan vindt er een volledige voorwaardelijke toeslagverlening plaats;
• Herstel van de beleggingsrendementen.
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6.

Risicoparagraaf

Doelstelling en beleidsuitgangspunten
Het goed beheersen van risico’s is een kerntaak van het bestuur van TPN. Dit is ook in de PW vastgelegd. TPN heeft het
risicomanagement ingericht, waarbij rekening is gehouden met de richtlijnen van toezichthouder DNB, waarmee de
organisatie een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt (artikel 143 PW).
Het risicomanagement van TPN is gericht op het beheersen van risico’s die het realiseren van de strategische
doelstellingen kunnen belemmeren. De strategische hoofddoelstelling van TPN is het verstrekken van pensioenen en
andere uitkeringen ter zake van pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers en gewezen
deelnemers en/of hun echtgenoten of partners en kinderen, overeenkomstig de bepalingen van het
pensioenreglement.
Het bestuur heeft een risicobewuste houding. TPN streeft ernaar tenminste nominale aanspraken na te komen.
Daarnaast streeft TPN naar het verlenen van toeslagen over de pensioenaanspraken voor zover de financiële positie
van TPN dit toekomstbestendig toelaat. Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit en gezien het lange
termijn karakter van pensioenen beoogt het bestuur de koopkracht van het pensioen via toeslagverlening gedeeltelijk
te behouden. Het nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk bij het streven naar koopkrachtbehoud, maar dit kan ook
betekenen dat de nominale aanspraken tijdelijk niet na kunnen worden gekomen. Het beleggingsrisico dient acceptabel
te zijn. Risico’s die het bestuur te groot acht worden vermeden of afgedekt.
De mate van risicoacceptatie van het bestuur is o.a. gebaseerd op de volgende kwalitatieve overwegingen:
• Om toekomstbestendig toeslagen te kunnen toekennen zijn de stakeholders (sociale partners) bereid risico te lopen.
Hierbij wordt een beperkte kans op een dekkingstekort en eventuele kleine korting van rechten geaccepteerd. De
strategie van het bestuur is om in beperkte mate risico’s te accepteren als daar een redelijke kans op rendement
tegenover staat. Het bestuur vermijdt hierbij risico’s die de stabiliteit en soliditeit van TPN bedreigen en/of de
vertrouwensrelatie met de belanghebbenden kunnen schaden;
• Het risico van afname van de dekkingsgraad en kleine kortingen wordt geaccepteerd. Hierbij is het uitgangspunt van
TPN om niet onder een dekkingsgraad van 93% (op basis van de aanvangshaalbaarheidstoets 2015) te willen komen,
aangezien TPN in een dergelijke situatie niet in staat is zonder bijstortingen van de werkgever te kunnen herstellen
naar het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) binnen een hersteltermijn van vijf jaar;
• Gegeven het beleggingsbeleid is de kans dat het fonds onder de 93% dekkingsgraad komt 8%. Zolang de
dekkingsgraad groter is dan 93% zal het fonds zonder te korten binnen 10 jaar, met het beoogde strategische
beleggingsbeleid voldoen aan het VEV van 124%;
• Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal
de som van de algemene loonsverhoging(en) bij ZR over het voorgaande jaar, zoals bij CAO vastgesteld. Het bestuur
beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze
voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening
wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het bestuur is bevoegd te besluiten om, binnen wet- en regelgeving,
voor alle belanghebbenden een ander toeslagpercentage toe te passen. Er is geen sprake van een eventuele
inhaaltoeslag, behalve van de per 1 januari 2012 vastgestelde in te halen achterstanden bij een
beleidsdekkingsgraad boven de indexatiedekkingsgraad. Eventuele kortingen die plaatsvinden na 1 januari 2012
worden niet gecompenseerd;
• Het risico van lagere toeslagverlening bij tegenvallende economische omstandigheden wordt door de stakeholders
geaccepteerd. Het minimaal toelaatbare niveau van toeslagverlening op lange termijn bij een slechtweer scenario
bedraagt gemiddeld genomen 0% van de maatstaf per jaar zodat de nominale pensioenen nog kunnen worden
uitgekeerd. De feitelijke pensioenpremies dienen op jaarbasis minimaal zuiver kostendekkend te zijn.

Risicohouding
Het vaststellen van de risicohouding van TPN gebeurt door het bestuur:
• in overleg met de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers (sociale partners);
• in overleg met de organen van TPN (VO).
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De gezamenlijke risicohouding vormt de basis voor:
• De aanvaarding door het bestuur van TPN van de uitvoeringsopdracht van sociale partners;
• Het vaststellen en het toetsen van het beleid, bijvoorbeeld het strategisch beleggingsbeleid en/of
risicomanagement;
• De verantwoording achteraf van het bestuur over het gevoerde beleid aan belanghebbenden.
Om de risicohouding van TPN te kunnen vaststellen, heeft het bestuur in 2015 een ALM-studie en een
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Op basis van de hieruit volgende resultaten en conclusies voor TPN, is in
samenspraak met sociale partners en de organen van TPN onderstaande risicohouding vastgesteld.
Kwantitatieve risicohouding
Het risico op de lange termijn wordt uitgedrukt in de door TPN vastgestelde ondergrenzen van de haalbaarheidstoets.
Hiervoor geldt vanuit zowel de feitelijke financiële positie als vanuit de evenwichtssituatie een ondergrens van de
mediaan van het pensioenresultaat van 90%. De maximale relatieve afwijking van het pensioenresultaat in het
slechtweer scenario is gelijk aan 40%.
De korte termijn risicohouding (éénjaars horizon) geeft de grenzen aan waarbinnen het VEV kan bewegen. De grenzen
zijn als volgt door het bestuur vastgesteld:
• Indien TPN de beleggingsportefeuille op de meest defensie wijze, als mogelijk volgens het strategisch
beleggingsbeleid, inricht, resulteert dit onder de gestelde normen in een VEV van 118,4%;
• Indien TPN de beleggingsportefeuille op de meest agressieve wijze, als mogelijk volgens het strategisch
beleggingsbeleid, inricht, resulteert dit onder de gestelde normen in een VEV van 127,0%.
Het beoogde strategische beleggingsbeleid per 31 december 2016 met een VEV van maximaal 124,3% valt binnen deze
grenzen.
Met de risicohouding en de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt een concreet kader gecreëerd voor de invulling van het
strategisch beleggingsbeleid van TPN. Het bestuur is van mening dat voor TPN sprake is van de juiste balans tussen
ambities, benodigd risico en gewenste zekerheid.

Risicomanagementmatrix
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van de interne risicobeheersing en
controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan TPN zich ziet blootgesteld. Het inschatten en beheersen van
risico’s is voor het bestuur van TPN een vast aandachtspunt bij de bestuursvergadering. De methode die gebruikt wordt
1
voor de identificatie van de risico’s die het fonds loopt is voornamelijk gebaseerd op FIRM . De categorieën die
onderzocht dienen te worden zijn weergegeven in de risicomanagementmatrix. In deze matrix worden de risico’s
geïdentificeerd en gekwantificeerd en worden de nodige beheersmaatregelen aangegeven om de risico’s op een
aanvaardbaar niveau te brengen en/of te houden.
Ieder kwartaal wordt de risicobeheersing besproken in het bestuur en daar waar nodig, worden de risico’s en de
mitigerende maatregelen aangepast. Voor operationele risico’s heeft het fonds geen financiële impact kunnen
vaststellen. De impact van de financiële risico’s gedurende boekjaar 2016 zijn in de actuariële paragraaf
gekwantificeerd.

Risicocategorieën
De wet verplicht pensioenfondsen een beleid te voeren dat gebaseerd is op een systematische analyse van de risico’s.
In dit kader heeft het bestuur de risico’s van TPN geanalyseerd. Het bestuur heeft zijn beleid verwoord in de ABTN.
Onderstaand zijn de voornaamste risico’s die door het bestuur zijn onderkend beschreven, alsmede het beleid van het
bestuur voor het mitigeren van deze risico’s:
• Financiële risico’s;
• Marktrisico’s;
• Compliance risico’s;
• Reputatierisico’s.

1

FIRM werd in het verleden door DNB gebruikt bij haar toezicht op financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen. Tegenwoordig gebruikt DNB
FOCUS!
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1. Financiële risico’s
De volgende risico’s worden onderscheiden.
Renterisico (S1)
Renterisico, of ook matching-/renterisico, is een gecombineerd risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen en
verplichtingen als gevolg van een wijziging van de marktrente. TPN is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente omdat
de duration van de beleggingen en de verplichtingen niet aan elkaar gelijk is. Bij de bepaling van het beleggingsbeleid
weegt het bestuur zorgvuldig de voordelen (meer zekerheid) en nadelen (minder rendement) van meer of minder
duratiematching af ten opzichte van alternatieve strategieën.
Gegevens over rente-mismatch
Technische voorzieningen
Vastrentende waarden (exclusief derivaten)
Vastrentende waarden (inclusief derivaten)
Vreemd vermogen
Totaal beleggingen (inclusief derivaten)

Modified duration
18,7
10,9
10,9
0
5,2

Ultimo 2016 is de feitelijke renteafdekking conform voorschriften van DNB 20,7%. Conform base-point-valuerekenmethode van de vermogensbeheerder is de strategische renteafdekking 31,4% en de feitelijke renteafdekking
34,9%. De rekenmethode van de vermogensbeheerder is de maatstaf voor het bestuur. TPN maakt geen gebruik van
rentederivaten.
Bij een stijgende rente kost renteafdekking veel vermogen. Dit is één van de redenen waarom het bestuur medio 2015
heeft besloten om de strategische renteafdekking te verlagen door middel van het volledig afbouwen van haar
rentederivaten. Op basis van de Ultimate Forward Curve (UFR) van DNB van december 2016 bedraagt de afdekking
circa 30%. Het uitgangspunt hierbij is dat bij hogere marktrentes de afdekking van het renterisico zal worden verhoogd.
Het beleid tot op heden blijft gehandhaafd om bij een rente van 4% en stabiele financiële markten, 75% van het
renterisico te hebben afgedekt. Het bestuur heeft de BC gevraagd om de afdekking van het renterisico te monitoren.
Ten minste op kwartaalbasis zal de BC de uitkomsten van de renteafdekking evalueren en hierover aan het bestuur
rapporteren. De BC zal het bestuur informeren wanneer uit de kwartaalevaluatie van de afdekking van het renterisico
blijkt dat:
1. de lange rente (euro swaprente looptijd 30 jaar) buiten de bandbreedte 1,0% en 2,4% raakt;
2. het strategische afdekpercentage van het renterisico buiten de bandbreedte 30%-40% raakt.
3. voor wat betreft de tactische invulling heeft BSG een mandaat om 5% af te wijken van het strategische
afdekkingspercentage.
Het bestuur kan zich vervolgens beraden of er aanvullend beleid en/of maatregelen nodig is.
Risico zakelijke waarden (S2)
Evenals voorgaande jaren is het beleggingsbeleid heroverwogen in relatie tot de risico’s en het herstel van het MVEV.
De lage rente, de crisis op de financiële markten en de vooruitzichten hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. In
het beleggingsbeleid is sprake van een grotere spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en regio’s. Per
beleggingscategorie is een strategische weging aangegeven alsmede de bandbreedtes die naar inzicht van de externe
vermogensbeheerder benut kunnen worden. Dit risico wordt ook inzichtelijk door de tracking error – de mate waarin
de beleggingen afwijken van de benchmark die als een belangrijk ijkpunt voor de performance geldt – die aan de gehele
portefeuille als doel is gesteld. Prijsrisico is een onderdeel van het beleggingsrisico.
De beleggingsdoelstellingen bepalen de strategie die TPN volgt ten aanzien van het beleggingsrisico. In de dagelijkse
praktijk ziet de BC toe op het prijsrisico conform de binnen TPN aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen.
De overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Daarnaast tracht het bestuur het prijsrisico
te dempen door spreiding en diversificatie binnen de beleggingsportefeuille. Het bestuur heeft zich bij de samenstelling
van de beleggingsportefeuille zich onder andere gebaseerd op de uitkomsten van de in 2015 uitgevoerde ALM-studie.
Valutarisico (S3)
Valutarisico is het risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen als gevolg van fluctuaties in de wisselkoersen.
Ultimo 2016 geldt voor TPN dat 35% van de beleggingen in euro en 65% van de beleggingen in niet euro’s genoteerd.
TPN beperkt het valutarisico door driekwart van de niet euro beleggingen af te dekken door middel van valutahedges.
Er wordt geen actief beleid gevoerd ten aanzien van het valutarisico. De bandbreedte van de vreemde valuta ligt tussen
de 95% en 100%, behalve de USD daarvoor geldt een bandbreedte die ligt tussen 99% en 101%.
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Valutarisico
Beleggingen voor risico pensioenfonds in ontwikkelde markten (niet-Eurozone)
Waarvan afgedekt
Netto risicopositie ontwikkelde markten
Beleggingen voor risico pensioenfonds in opkomende markten (niet-Eurozone)
Waarvan afgedekt
Netto risicopositie opkomende markten
Ultimo 2016 is 15,4% (strategisch) dan wel 19,6% (feitelijk) van de valuta exposure niet afgedekt.

EUR x 1000
233.298
196.093
37.205
52.656
0
52.656

Kredietrisico (S5)
Het kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor TPN als gevolg van faillissementen of betalingsonmacht van
tegenpartijen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar
deposito’s worden geplaatst en marktpartijen waarmee derivatenposities worden aangegaan.
Beheersing van het kredietrisico vindt plaats door een uitgebreide beoordeling van de credit rating van de tegenpartij
alsmede het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau (met inachtneming van schuldposities die TPN heeft
ten aanzien van deze tegenpartijen). Het tegenpartijenrisico verbonden aan de inzet van afgeleide financiële
instrumenten wordt op marktconforme wijze beheerst door het storten van onderpand bij bepaalde marktbewegingen.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tegenpartijen met een goede reputatie en creditrating,
waardoor dit risico wordt beperkt.
BSG gebruikt voor het vaststellen van de kredietwaardigheid de kredietbeoordelingen van Moody’s. Indien Moody’s
een effect niet beoordeelt en Standard & Poor's (S&P) heeft de kredietwaardigheid wel beoordeeld, dan wordt deze
rating gehanteerd. Indien beide partijen geen kredietbeoordeling hebben afgegeven wordt dit gerapporteerd als ‘Not
Rated’. BSG is van mening dat de kredietbeoordelingen van beide bedrijven een goede dekking geven voor het
universum waarin wordt belegd.
Specificatie naar risicoklasse

Marktwaarde excl. derivaten
Spread duration
(EUR x 1000)
AAA
79.007
AA
57.758
A
12.404
BBB
24.150
Lager dan BBB
43.077
Geen rating
1.140
Totaal vastrentende waarden
217.536
De liquide middelen van de beleggingsrekeningen ad k€ 651 zijn hierboven inbegrepen (AAA).

12,9
15,9
6,3
6,6
4,7
4,4
10,9

Verzekeringstechnisch risico (S6)
Binnen de actuariële risico’s wordt onderscheid gemaakt tussen het langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Het voornaamste actuariële risico is het langlevenrisico (het risico dat deelnemers langer blijven leven
dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de technische voorziening). Als gevolg hiervan is de
pensioenvermogensopbouw niet toereikend voor de uitkering van de pensioenverplichting. De inschatting van de
levensverwachting gebeurt door toepassing van recente prognosetafels voor de gehele bevolking zoals gepubliceerd
door het Actuarieel Genootschap.
Het Actuarieel Genootschap heeft in september 2016 de Prognosetafel AG 2016 gepubliceerd. De technische
voorziening van het Pensioenfonds is per 31 december 2016 gewaardeerd op basis van deze prognosetafel en de
fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke correctiefactoren op basis van het Mercer-model. Door toepassing van de meest
recente Prognosetafel AG 2016 en de fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke correctiefactoren op basis van het Mercermodel is het langlevenrisico in grote mate verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.
Aan het in het pensioenreglement toegezegde partnerpensioen en wezenpensioen kan een aanzienlijk overlijdensrisico
verbonden zijn. Bij overlijden voor de pensioendatum zal de aanwezige voorziening in de regel niet voldoende zijn om
het dan ingaande nabestaandenpensioen en wezenpensioen te kunnen financieren.
Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt voor het arbeidsongeschiktheidsgedeelte premievrijstelling
verleend. Vanaf het moment van premievrijstelling komt de pensioenopbouw voor toekomstige jaren, voor het
gedeelte waarvoor de deelnemer arbeidsongeschikt is verklaard, voor rekening van het fonds.
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Gelet op het draagvlak van het fonds en de grootte van de risico’s is het overlijdensrisico en het premievrij-stellingrisico
bij arbeidsongeschiktheid herverzekerd door middel van een stop-loss verzekering. Een dergelijke verzekering houdt in
dat het fonds het grootste deel van het risico zelf draagt. Alleen als de schade over de contractperiode meer bedraagt
dan het eigen risico, zal de herverzekeraar (Zwitserleven) het schadebedrag dat uitstijgt boven het eigen risico uitkeren.
Het eigen risico is gesteld op 125% van de som van de premie over de contractperiode bij volledige herverzekering.
Gezien de herverzekering op stop-loss basis is, zal een schade door overlijden of arbeidsongeschiktheid in eerste
instantie tot een last voor het fonds leiden. Indien na afloop van de contractperiode van het herverzekeringscontract
blijkt dat een deel van de schade alsnog wordt gedekt, dan resulteert dit op dat moment in een bate voor het fonds.
Liquiditeitsrisico (S7)
Liquiditeitsrisico is het risico dat TPN over onvoldoende liquide middelen beschikt om de lopende betalingen,
waaronder pensioenuitkeringen, te kunnen verrichten. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere
termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Liquiditeitsrisico is relatief beperkt bij TPN,
omdat de som van premies en directe beleggingsopbrengsten hoger is dan de som van pensioenuitkeringen en
kosten. Bovendien bestaat de beleggingsportefeuille uit beleggingsfondsen die onder normale omstandigheden
binnen korte tijd tegen een redelijke prijs omgezet kunnen worden in liquide middelen. Voor TPN geldt dat 85% van
de assets binnen 2 dagen liquide is te maken en het gebruik van derivaten beperkt is.
Concentratierisico (S8)
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een
adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de
portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sector gebonden
is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden
aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico. Overigens beperken concentratierisico’s zich niet
uitsluitend tot de beleggingen. Binnen de beleggingsfondsen waarin TPN belegd is diversificatie aangebracht in lijn met
de beleggingsrichtlijnen zoals vastgesteld in het prospectus van deze beleggingsfondsen. TPN zorgt voor een goede
spreiding over landen en beleggingscategorieën. BSG rapporteert ieder kwartaal aan het bestuur over de concentratie
van de beleggingen.
Operationeel risico (S9)
TPN heeft de pensioenuitvoering en een deel van de bestuursondersteuning met ingang van 1 januari 2015 aan Aon
Hewitt uitbesteed. Het vermogensbeheer is aan BSG uitbesteed. Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit,
integriteit en/of kwaliteit van de aan externe partijen uitbestede werkzaamheden dan wel door deze externe partijen
ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. De uitbesteding van werkzaamheden aan een
externe partij heeft tot gevolg dat een bestuur geen directe gezagsverhouding heeft met de personen die bij de externe
partij feitelijk en dagelijks zijn belast met de uitvoering van die werkzaamheden. Het bestuur heeft voorts geen
rechtstreeks zicht op en voert geen directe controle uit op administratieve processen, zoals uitbetaling van pensioenen
en pensioenberekeningen.
Om dit risico te beheersen, zijn duidelijke voorwaarden contractueel vastgelegd en uitgewerkt in een Service Level
Agreement (SLA). De externe partij legt periodiek verantwoording af over de beheersing van de processen en verstrekt
hierbij ook een ISAE 3402 II rapportage met een verklaring van de accountant. Deze rapportage beschrijft de
beheerdoelstellingen en beheermaatregelen voor alle processen die de externe partij voor TPN uitvoert. De SLA’s en de
ISAE3402 rapportages worden door het bestuur gemonitord. Het uitbestedingsbeleid is vastgesteld in de ABTN.
Over de werkzaamheden van Aon Hewitt over de periode oktober 2015 tot en met september 2016 is een ISAE 3402
II rapport afgegeven met een verklaring van Deloitte & Touche LLP. Aon Hewitt heeft een comfort letter ISAE 3402 II
afgegeven over de periode oktober tot en met december 2016. Het bestuur heeft kennisgenomen van het ISAE 3402
II rapport en de comfort letter.
BSG is aanwezig bij vergaderingen van de beleggingscommissie, onder meer om te adviseren, te rapporteren over
ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverlening en om de beleggingsrapportages te bespreken. De
beleggingsrapportages zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen. Over de werkzaamheden van BSG
wordt een ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van de accountant van BSG, PWC. Het bestuur heeft
kennis genomen van het ISAE 3402 II rapport.
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Actief beheerrisico (S10)
Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die door portefeuillemanagers worden
ingenomen ten opzichte van de strategische portefeuilles. De mate van actief beheer wordt doorgaans bepaald aan de
hand van een tracking error. Deze tracking error meet de mate van afwijking tussen het rendement van een
beleggingsportefeuille en het rendement op een benchmarkportefeuille. Een lage tracking error impliceert dat het
feitelijke rendement dicht bij de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement
duidelijk van de benchmark afwijkt. Een hogere tracking error impliceert daarmee een hogere mate van actief risico.
Het pensioenfonds heeft een beleid voor actief beleggen en ziet daar de meerwaarde van. De hogere kosten voor
het actief beleggingsbeleid worden meer dan goedgemaakt door het extra netto rendement. Het actief
beleggingsbeleid wordt continu gemonitord door het bestuur.
2. Marktrisico
Marktrisico is het risico dat door ontwikkeling van de marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met
een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) wijzigingen in de waarde van de beleggingen
plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle
beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het
saldo van baten en lasten. Om het markrisico te beperken zorgt TPN voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille
door spreiding van risico's over landen en beleggingscategorieën. In de dagelijkse praktijk ziet de BC toe op het
marktrisico conform de binnen TPN aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. De overall marktposities
worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.
3. Compliance risico
Het compliance risico omvat het risico dat niet of niet tijdig de consequenties van (veranderde) wet- en regelgeving
worden onderkend, waardoor wet- en regelgeving op onderdelen worden overtreden. Daarnaast omvat het ook het
risico dat interne regelgeving, zoals de gedragscode en beleggingsrichtlijnen, niet wordt nageleefd. Beheersing hiervan
vindt plaats door het maken van afspraken in de uitvoeringsovereenkomsten met de uitvoeringsorganisaties over de
inrichting en naleving van compliance aldaar. Daarnaast heeft TPN een eigen Compliance Officer(CO) aangesteld, die
toeziet op de naleving van de gedragscode door het bestuur van TPN. De CO stelt elk jaar een compliance rapportage
op, dat in een bestuursvergadering wordt besproken.
4. Reputatierisico
Onder reputatierisico wordt het risico verstaan dat TPN door het handelen reputatieschade lijdt bij belanghebbenden.
Dit risico wordt beheerst door het continu bewaken en eventueel bijstellen van het beleid en transparantie bij het doen
van uitingen naar belanghebbenden. Daarnaast heeft TPN een integriteitsbeleid vastgesteld. Hierin geeft TPN haar visie
op integriteit, onderscheid het diverse situaties waarin integriteit een rol speelt en welke standpunten TPN hierbij
inneemt. Jaarlijks vindt er zelfevaluatie van het bestuur plaats, waarin het reputatierisico in is meegenomen.
Integriteitsrisico
Onder integriteitrisico wordt het risico verstaan dat het Pensioenfonds niet integer handelt. Het risico dat de integriteit
van het Pensioenfonds dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische
gedragingen van de medewerkers dan wel van de leiding van uitvoerders in het kader van wet- en regelgeving en
maatschappelijke en door het Pensioenfonds opgestelde normen. Het Pensioenfonds beheerst dit risico door het
continu bewaken en eventueel bijstellen van het beleid en transparantie bij uitingen naar belanghebbenden. In de
risicomanagementmatrix zijn diverse situaties waarin integriteit een rol speelt vastgelegd en welke mitigerende TPN tot
zijn beschikking heeft om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Bij de beheersing van dit risico kan gedacht worden
aan onder meer de gedragscode en procesmatige waarborgen.

Samenvatting risico’s: de s-jes formule
In 2015 heeft het bestuur een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van de analyse vormen mede de
basis voor het beleid van het fonds. Deze analyse wordt minimaal eenmaal per jaar door het bestuur geactualiseerd. Als
onderdeel van haar beleid heeft het bestuur grenzen (risk appetite) gedefinieerd aan de door haar te lopen risico’s.
Deze grenzen en de situatie per 31 december zijn in de volgende tabel weergegeven. De toetswaarde solvabiliteit staat
vermeld in de toelichting op de balans.
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Risico
S1 Renterisico

Risicogrens
Geen
renteafdekkingspercentage
gedefinieerd. Indien
rente<1% of>2,4%, zal de
afdekking van het risico
worden heroverwogen.
Rentemismatch conform
VEV 25 mln.

S2 Risico zakelijke
waarden
S3 Valutarisico

S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico

S6 Verzekeringstechnisch risico

S7 Liquiditeitsrisico
S8 Concentratierisico

Strategische beleggingsmix
en gedefinieerde
bandbreedtes.
Beleggingen in niet
courante valuta en CHF
worden niet afgedekt.
Het fonds belegt niet in
grondstoffen.
Binnen het risicobudget
belegt het fonds in credits.
Mature market credits
hebben een rating van
minimaal BBB.
Minimaliseren van
langlevenrisico door
toepassing actuele info
over overlevingskansen.
Geen liquiditeitsrisico’s.
Geen concentratierisico’s.

S9 Operationeel risico

Geen operationele risico’s.

S10 Risico uit hoofde
van actief
vermogensbeheer

Extra rendement moet
opwegen tegen kosten
actief vermogensbeheer.
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31 december 2016
Vanwege de lage rentestand, de ALM resultaten en het feit
dat de rente niet veel onder de 0% kan zakken, heeft het
fonds in juni 2015 besloten de renteafdekking met behulp
van rentederivaten te stoppen. Hiertoe zijn in juli 2015 alle
rentederivaten verkocht. De renteafdekking na verkoop is
beperkt door middel van de vastrentendewaarden
portefeuille. Op hogere renteniveaus zal de afdekking met
behulp van rentederivaten worden hervat. Het fonds is zich
bewust van het toenemend VEV als de rente stijgt. TPN heeft
in 2016 een dynamisch rente-afdekkingsbeleid vastgesteld.
Deze dynamische rente-afdekking dient als leidraad voor
bijsturing van het renterisico al naar gelang de financiële
positie van TPN en het niveau van de rente. De feitelijke
afdekking is 35% op basis DNB UFR rentecurve.
De portefeuille is neutraal.

35% van de beleggingen in euro. 65% van de beleggingen in
niet euro’s genoteerd. Driekwart daarvan is afgedekt d.m.v.
valutahedges.
n.v.t.
Door zaken te doen met gerenommeerde tegenpartijen,
spreiding van de beleggingen over landen en
belegginscategorieën en waakzaam zijn voor correlatie wordt
het risico zoveel mogelijk verkleind.
Het fonds belegt voor 18,75% in credits, high yield en EMD.
Prognosetafels AG 2016 met fondsspecifieke ervaringssterfte
(‘hoog’) toegepast. Stop-loss herverzekering voor
arbeidsongeschiktheid-, partner- en wezenpensioen.
85% van het vermogen is binnen 2 dagen liquide te maken.
Voldoende spreiding in de aard en kenmerken van
beleggingen en/of tegenpartijen.
Samenstelling van de beleggingspools is gebaseerd op brede
benchmarks, waardoor er automatisch spreiding van risico's
is. Monitoring is dagelijks. Bij de vastrentende AAA en AA zijn
hogere concentraties toegestaan.
Contracten en SLA’s met uitvoerder en vermogensbeheerder
ingericht. De pensioenadministratie en vermogensbeheer zijn
uitbesteed aan ISAE3402 gecertificeerde partijen, Aon Hewitt
respectievelijk BSG. Het bestuur en hoofd pensioenbureau
ontvangen periodiek rapportages over de uitbestede
diensten. De rapportages worden in de
bestuursvergaderingen besproken.
Geen operationele risico’s.
56% van het vermogen is passief beheerd. Totaal extra
rendement actief beheer juni 2010 tot december 2016: circa
0,32% (incl. kosten fondsmanagers).
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7.

Pensioenparagraaf

Karakterisering pensioenregeling
Het fonds is een ondernemingspensioenfonds met een collectieve beschikbare premieovereenkomst (CDC).
De premies en de opbrengst van de beleggingen zijn voor het fonds de enige inkomstenbronnen. Hieruit worden de
pensioenaanspraken en pensioenrechten gefinancierd. Er zal geen vermogen terugvloeien naar de ondernemingen, dan
wel een premiekorting aan de ondernemingen worden toegekend indien de dekkingsgraad van het fonds zich boven de
streefgrens bevindt. Daarnaast zullen er geen bijstortingen door de ondernemingen gedaan worden als het fonds in
onderdekking verkeerd.
Het beleid van het fonds is er op gericht om de beschikbare sturingsmiddelen zodanig in te zetten dat, op basis van het
vastgestelde herstelplan en binnen het met de sociale partners overeengekomen risicoprofiel, de volgende resultaten
worden behaald:
• De maximale wettelijke toegestane toeslag is verleend;
• De tot en met 1 januari 2012 opgelopen achterstanden zijn ingehaald;
• De beleidsdekkingsgraad is gestegen boven de indexatiedekkingsgraad.
De uitvoeringsovereenkomsten met de zes aangesloten ondernemingen zijn door alle partijen ondertekend en geldig
voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. In 2015 zijn de uitvoeringsovereenkomsten aangepast in
verband met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar samen met enkele andere aanpassingen om te voldoen
aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Kenmerken pensioenregeling
Vanaf 2015 is de pensioenregeling een collectieve beschikbare premieregeling met een maximale jaarinkoop
ouderdomspensioen van 1,875% bij 67 jaar.
De kenmerken van de regeling zijn als volgt:
Pensioensysteem
Pensioenleeftijd
Pensioengevend jaarsalaris
Premiefranchise
Pensioenpremiegrondslag
Opbouwfranchise
Pensioengrondslag
Opbouw ouderdomspensioen
Opbouw partnerpensioen
Premie werknemer
Premie werkgever

Collectieve beschikbare premieregeling
67 jaar
14 maal het basismaandsalaris plus 12 maal de eventuele ploegentoeslag (niveau
januari) met een maximum van € 101.519
10/7 maal de AOW-uitkering voor een gehuwd persoon (2016: € 13.878)
Pensioengevend jaarsalaris minus premiefranchise
€ 12.953 (wettelijk minimum 2016)
Pensioengevend jaarsalaris minus opbouwfranchise
Maximaal 1,875% van de pensioengrondslag bij 67 jaar
70% van maximaal 1,875% van de pensioengrondslag. In geval van overlijden in
actieve dienst vóór de pensioendatum wordt over de fictieve diensttijd ook
partnerpensioen toegekend en daarvoor geldt een jaarlijks percentage van 1,313%.
7,7% van de pensioenpremiegrondslag
23,2% van de pensioenpremiegrondslag

Voor deelnemers die vóór 2006 al deelnamen aan de pensioenregeling is een voorwaardelijke overgangsregeling van
kracht. De details van deze regeling staan in het pensioenreglement.

Toeslagbeleid
Per 1 januari 2015 is het toeslagbeleid als volgt:
• Er wordt voorwaardelijke (gedeeltelijke) toeslag verleend boven een beleidsdekkingsgraad van 110%;
• De voorwaardelijke toeslag is in enig jaar gemaximeerd op de voorwaardelijke toeslag die (gegeven de
dekkingsgraad en het verwacht rendement) in de toekomst naar verwachting jaarlijks toegekend kan worden
(toekomstbestendige indexatie);
• Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal
25% van de som van de algemene loonverhoging(en) bij Zeeland Refinery N.V. (ZR) over het voorgaande jaar, zoals
bij cao vastgesteld;
• De haalbaarheidstoets heeft aangetoond dat de toeslagambitie realistisch is;
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• Indien de dekkingsgraad hoger is dan de dekkingsgraad behorende bij een volledige voorwaardelijke
toeslagverlening (volgens de ambitie) mag 1/5e deel van het dekkingsgraadverschil worden aangewend voor
inhaalindexaties of het goedmaken van kortingen, maar alleen voor deelnemers die daadwerkelijk indexatie hebben
gemist of korting hebben gehad (gesloten systeem).
De niet toegekende voorwaardelijke toeslagen en pensioenkortingen van 2008 tot en met 1 januari 2012 kunnen in de
toekomst nog wel ingehaald worden. Hiervoor heeft het bestuur een beleid opgesteld. Alle opgelopen achterstanden
zijn per individuele deelnemer geadministreerd.
Overzicht achterstanden 2008-2012
Gepensioneerden en
premievrije deelnemers

Actieve deelnemers

Alle deelnemers

Gemist
opbouwpercentage*

Optrek naar eindloon

Gemiste
indexatie (CPI)

Korting pensioenen

1 januari 2009

--

Niet toegekend.

2,53%

--

1 januari 2010

0,46% (0,42%)

Niet toegekend.

0,40%

--

1 januari 2011

0,26% (0,24%)

Niet toegekend.

1,38%

--

1 januari 2012**

0,52% (0,48%)

Niet toegekend.

2,33%

1,95%

*Tussen haakjes staat de gemiste opbouw voor deelnemers geboren voor 1950
** Vanaf het reglement 2012 kunnen geen achterstanden meer ontstaan.
Naar aanleiding van de nieuwe pensioenovereenkomst vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 is het
toeslagbeleid per 1 januari 2017 aangepast. De maatstaf van de toeslagverlening is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd.
In plaats van een voorwaardelijke toeslag van maximaal 25% van de som van de algemene loonsverhoging(en) wordt er
een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal de verhoging van de prijsindex.
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Mutatieoverzicht deelnemers
In de onderstaande overzichten zijn de gegevens van de laatste vijf jaren opgenomen.
Actieven en arbeidsongeschikten:
Beginstand
Nieuwe toetredingen
Ontslag
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2016
684
22
-31
-15
-2
0
658

2015
660
60
-22
-16
-1
3
684

2014
656
24
-14
-7
0
1
660

2013
657
23
-12
-9
0
-1
656

2012
650
34
-15
-9
-3
0
657

Slapers:
Beginstand
Ontslag
Waardeoverdracht
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2016
288
31
-2
-6
0
0
311

2015
278
22
-4
-5
-2
-1
288

2014
270
14
-3
-3
0
0
278

2013
280
12
-4
-15
-1
-2
270

2012
272
15
0
-9
0
2
280

Gepensioneerden:
ingegaan ouderdomspensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2016

2015

2014

2013

2012

305
21
-8
0
318

301
21
-11
-6
305

298
10
-7
0
301

286
21
-9
0
298

273
18
-5
0
286

Gepensioneerden:
ingegaan partnerpensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2016

2015

2014

2013

2012

113
8
-2
0
119

110
6
-3
0
113

106
7
-3
0
110

99
9
-2
0
106

93
6
0
0
99

Gepensioneerden:
ingegaan wezenpensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Expiratie
Andere oorzaken
Eindstand

2016

2015

2014

2013

2012

7
0
-1
0
6

7
0
0
0
7

7
0
0
0
7

7
0
0
0
7

8
0
-1
0
7
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8.

Beleggingenparagraaf

Externe ontwikkelingen
Financiële markten in 2016

Op de financiële markten zetten de opwaartse trend van de afgelopen jaren zich in 2016 voort. Dit blijkt ook uit de
positieve rendementen die het pensioenfonds behaalde. Er waren wel een aantal gebeurtenissen die het sentiment op
de markten tijdelijk negatief beïnvloedden of leken te gaan beïnvloeden. Zo daalden in januari de aandelenkoersen
door de afgenomen groei van de Chinese economie en een dalende olieprijs. De koersen stegen daarna echter al weer
snel. Negatieve verwachtingen waren er bij de Brexit in het voorjaar en de verkiezing van Trump tot Amerikaanse
president in het najaar. De markten bleven zich echter ook na deze gebeurtenissen positief ontwikkelen.
Figuur 1 -

Tijdslijn belangrijke gebeurtenissen in 2016 en verloop van de MSCI World Index
(lichtblauw) en de Citigroup World Govt Bond Index (donkerblauw) in euro
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Financiële positie pensioenfonds

Het fonds behaalde een mooi totaalrendement van 9,1% in 2016 (het genoemde rendement is het nettorendement,
het rendement na aftrek van beheer- en transactiekosten. Dit rendement lag boven de lange termijnverwachting van
het bestuur. De beleidsdekkingsgraad daalde echter van 108,5% naar 99,6%. Dit had te maken met de marktrente die
een groot deel van het jaar daalde. Hierdoor stegen de verplichtingen meer dan het vermogen. Dit werkte door in de
beleidsdekkingsgraad die een gemiddelde is van de afgelopen twaalf maanden. Het bestuur heeft er in het verleden
voor gekozen om niet het gehele renterisico af te dekken, maar uit te gaan van een gedeeltelijke afdekking. Daardoor is
de dekkingsgraad nog voor een deel gevoelig voor een rentedaling. Een dalende rente leidt namelijk tot hogere
verplichtingen, wat deels wordt opgevangen door een hogere waarde van de beleggingen. De reden dat het fonds niet
het hele renterisico afdekt, heeft te maken met afwegingen tussen de korte en lange termijnrisico’s. Het fonds
verwacht dat de negatieve gevolgen voor de haalbaarheid van de doelstelling op korte termijn beperkt zijn als het fonds
het renterisico gedeeltelijk afdekt en de rente daalt. Voor de lange termijn zou een totale afdekking van het renterisico
er echter voor zorgen dat het fonds weinig zou profiteren van een rentestijging.
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Eind 2016 steeg de rente weer. De marktrente daalde in 2016 licht tot de verkiezing van Trump. De rente leek toen zijn
dieptepunt bereikt te hebben en steeg daarna tot het einde van het jaar. Dit had meteen ook een gunstig effect op de
dekkingsgraad.

Renteontwikkeling
20-jaars euroswap; bron: Macrobond
3
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2
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1
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Beleggingen van het fonds
Algemeen

Het pensioenfonds belegt het vermogen om zijn doelstellingen op lange termijn te kunnen halen. Met
beleggingsrendementen kan het fonds de pensioenafspraken nakomen en de premies betaalbaar houden. Wanneer de
dekkingsgraad het toestaat, kan daarbij nog indexatie van pensioenen volgen. Jaarlijks maakt het fonds een
beleggingsplan. Daarbij kijkt het naar de risicohouding van het fonds, de economische omstandigheden en de wettelijke
kaders waarbinnen het moet opereren. De beleggingen spreidt het fonds over drie beleggingscategorieën: aandelen,
vastrentende waarden en vastgoed. Deze categorieën zijn verder verdeeld in regio’s en subcategorieën. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om Amerikaanse en Europese aandelen en staats- en bedrijfsobligaties. Bij het beleggingsbeleid houdt het
fonds rekening met onder andere het valutarisico, het rentemismatchrisico en het vastgoed- en aandelenrisico.
Rendementen per strategische asset categorie
Strategische mix
Vastrentende waarden
50%

Rendement
9,1%

Aandelen

40%

8,7%

Vastgoed

10%

7,4%

Strategisch beleggingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid richt zich op de beheersing van het rentemismatchrisico in de balans
van het pensioenfonds. De waarde van de pensioenverplichtingen is gevoelig voor veranderingen in de rente. Wanneer
de rente daalt, stijgen de pensioenverplichtingen. Een rentedaling leidt ook tot een hogere waarde van de
obligatieportefeuille. Dit compenseert de waardestijging van de verplichtingen enigszins, zij het dat de verplichtingen
een grotere rentegevoeligheid hebben. De waarde van de aandelen- en vastgoedportefeuille wordt ook beïnvloed door
het niveau van de rente, maar op de korte termijn is er geen sprake van een expliciet verband. Het pensioenfonds heeft
de ambitie de pensioenen te indexeren voor de opgetreden inflatie. Daarom vormt het inflatierisico een onderdeel voor
de beoordeling en beheersing van het rentemismatchrisico.
In de volgende tabel is de verdeling over de vermogenscategorieën ultimo 2016 gegeven (PF staat voor pensioenfonds
en BM staat voor benchmark).
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Beleggingsportefeuille naar categorieën (EUR x 1,0 mln.)
2016
EUR

PF%

BM%

2015
EUR

PF%

BM%

Vastrentende waarden

216.9

47.5%

49.3%

221.3

52.7%

51.1%

Aandelen

201.2

44.1%

42.4%

154.6

36.9%

38.6%

10.0%
0.1%
-1.8%

10.1%
0.0%
-1.8%

10.8%
0.1%
-0.5%

10.7%
0.0%
-0.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Vastgoed
Banktegoeden
Overig

45.8
0.7
8.0456.5

45.1
0.6
2.0419.6

Wijzigingen strategisch beleggingsbeleid
Het pensioenfonds veranderde in 2016 niet veel aan de beleggingsportefeuille, omdat het bestuur bezig was met de
herijking van het beleggingsbeleid. Het fonds onderzoekt of het risicoprofiel voor de beleggingen moet worden aanpast.
Daarvoor is een goed onderbouwd plan nodig. De verwachting is dat het fonds het onderzoek in 2017 afrondt.
Beleggingsrendementen 2016
2016 was een goed beleggingsjaar (alle hieronder genoemde rendementen zijn nettorendementen, dus na aftrek van
beheer- en transactiekosten). Het pensioenfonds behaalde in 2016 een mooi totaalrendement van 9,1% (benchmark:
9,3%) (inclusief rendement op derivaten ter afdekking van wisselkoersrisico’s). Hierbij was het rendement van de
aandelenportefeuille 8,7% (benchmark: 9,2%). Dit had te maken met de opwaartse trend van de aandelenkoersen van
de afgelopen jaren die ook in 2016 aanhield. Ook de vastrentende waarden kenden een goed beleggingsjaar met een
rendement van 9,1% (benchmark: 9,3%). De redenen hiervoor was de rentedaling in het grootste deel van het jaar. Tot
slot was het rendement op het vastgoed positief met 7,4% (benchmark: 6,8%). De reden hiervoor was de lage rente.
In 2016 hebben, tot de herbalancering, obligaties goed gerendeerd als gevolg van de gedaalde rente. In dezelfde
periode zijn aandelen minder waard geworden. Hierdoor zijn tijdens de herbalancering in mei aandelen aangekocht en
obligaties verkocht om de portefeuille in lijn te houden met de strategische normgewichten. In de tweede helft van het
jaar was het beeld omgedraaid, aandelen stegen en obligaties daalden in waarde. Door de tussentijdse wisseling tijdens
de herbalancering vanuit de obligaties die goed gerendeerd hadden naar de aandelen die het de tweede helft van het
jaar goed deden is het mogelijk dat het portefeuillerendement groter is dan het rendement van een van de
afzonderlijke beleggingscategorieën.
Totaal rendement in % (PF% betreft de weging)

Vastrentende waarden
Aandelen incl Private Equity
Vastgoed incl Legacy vastgoed
Nominale renteswaps
Banktegoeden
Overig
Totaal

PF%
47.5%
44.1%
10.0%
0.0%
0.1%
-1.8%
100.0%

2016
rendement rendement
PF
BM
9.1%
9.3%
9.2%
8.7%
6.8%
7.4%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
0.0%
0.0%

PF%
52.7%
36.9%
10.8%
0.0%
0.1%
-0.5%

9.3%

100.0%

9.1%

2015
rendement rendement
BM
PF
-1.4%
-0.9%
3.1%
2.5%
10.4%
10.1%
-1.3%
-1.3%
-14.7%
-0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

Het beleggingsjaar 2016 is grofweg op te splitsen in twee delen. In het begin van het jaar was er stress door mogelijk
besmettingsgevaar van Chinese groeivertraging, zwakke financiële sector (Deutsche Bank), dalende rente en een verder
dalende olieprijs. Deze stress kwam snel tot een hoogtepunt op 11 februari toen de olie haar laagste prijs bereikte. De
OPEC deed er alles aan de olieproductie op peil te houden om zo haar inkomsten te verzekeren en concurrentie
(bijvoorbeeld Amerikaanse schaliegasproducenten) te verzwakken. Veel marktvorsers hadden een stabilisatie in 2015
verwacht. Na de verbetering van het sentiment in februari stond er een aantal geopolitieke gebeurtenissen op de
agenda: de Britten stemden voor het verlaten van de Europese Unie, Donald Trump werd verkozen tot president en in
Italië werd er tegen constitutionele hervormingen gestemd.
Van al deze uitkomsten werd een negatieve marktreactie verwacht. Tot de verrassing van beleggers bleven deze uit en
hebben aandelenindices de stijging, die was ingezet op februari, doorgezet. Zelfs een tweede renteverhoging, in
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december, door het stelsel van centrale banken (Fed) in de Verenigde Staten heeft deze rally niet kunnen keren. De
economie in de VS is op koers en de Fed is van mening dat de beleidsrente weer naar een ´normaal´ niveau kan worden
verhoogd. De Europese centrale bank besloot in het vierde kwartaal juist het huidige stimuleringsprogramma met een
jaar te verlengen.
Met het programma worden vanaf april 2017 maandelijks € 60 miljard obligaties opgekocht om zodoende de rente laag
te houden en de economie te stimuleren. De markten reageerden positief waardoor aandelenindices naar nieuwe
hoogtes gebracht werden. Zo kwam de Dow Jones Industrials in de VS voor het eerst in de geschiedenis in de richting
van het 20.000 puntniveau. De verkiezing van Trump en de relatief gunstige economische cijfers stuwden de
inflatieverwachtingen in de tweede helft van het jaar.
Gevoerd beleid
Het beleggingsbeleid wordt periodiek (via de BC) afgestemd tussen het pensioenfonds en Blue Sky Group. Blue Sky
Group is begin dit jaar op hoofdniveau gestart met een licht onderwogen positie in aandelen ten gunste van obligaties.
Bij de jaarlijkse herbalancering heeft Blue Sky Group besloten om deze positie te neutraliseren. In december is Blue Sky
Group op hoofdcategorie overwogen aandelen gegaan ten laste van staatsobligaties. Binnen de beleggingscategorieën
heeft Blue Sky Group de regioverdeling gedurende het jaar binnen aandelen gewijzigd. De overwogen positie Europese
aandelen is gedurende de eerste helft van het jaar in twee stappen geneutraliseerd ten gunste van aandelen uit Noord
Amerika en Low vol. In de tweede helft van het jaar heeft Blue Sky Group de onderwogen Emerging Markets aandelen
versus overwogen Low vol geneutraliseerd. Einde van het jaar is Blue Sky Group ook onderwogen Europese aandelen en
overwogen Noord Amerikaanse aandelen gegaan.
Environmental, social and governance (ESG)
Het fonds investeert in een goede toekomst van huidige en toekomstige generaties. Daarbij houdt het in toenemende
mate rekening met maatschappelijke, governance- en milieuaspecten. In het actuele ESG-beleid vertaalt het fonds deze
aspecten naar vijf beleidsprincipes waarvan ‘active ownership’ een belangrijk onderdeel is. Hierbij is de uitoefening van
stemrecht een bepalende factor. Met een actieve stemhouding kan het fonds invloed uitoefenen op het bestuur van
ondernemingen. Het fonds publiceert stemrapportages over de uitoefening van het stemrecht op de website. Zo is er
een UNPRI-rapportage (UNPRI zijn de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties). Deze droeg bij
aan een transparanter ESG-beleid van het fonds. De UNPRI-rapportage liet zien dat de fondsen het binnen hun
peergroep van wereldwijde asset owners beter dan gemiddeld doen.
Valuta
Het pensioenfonds past valuta-afdekking toe om risico te beperken. In 2016 werden de valutaposities in Amerikaanse
dollars, Britse ponden, Japanse yens, Zweedse kronen en Canadese en Australische dollars voor 100% afgedekt met de
euro.
Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen betekent in algemene zin beleggen op grond van financiële, sociale, governance- en
milieuoverwegingen en/of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante factoren vanuit deze
overwegingen. De visie van het bestuur is dat beleggingsbeleid in eerste instantie is gericht op het behalen van een zo
goed mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. Voor de beleggingen van het fonds geldt als uitgangspunt
dat alleen wordt belegd in activiteiten die niet bij wet of bij internationale verdragen zijn verboden. Het bestuur heeft
in 2014 de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI) ondertekend. De invulling voor actief
aandeelhouderschap wordt middels stemrecht gedaan. Momenteel wordt het stemrecht conform de UNPRI principes
ingevuld.
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9.

Actuariële paragraaf

Actuariële analyse

2016
€000

Directe en indirecte beleggingsopbrengsten
Aanpassing rekenrente
Af: actuarieel benodigde rente

2015
€000

37.439
-36.624
235

Resultaat op beleggingen

-1.077
-21.743
-671
1.050

Beschikbaar voor ex- en incasso
Af: pensioenuitvoeringskosten

641
-641

Resultaat op kosten

-23.491
599
-599

0

Resultaat op premie
Resultaat op sterfte
Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Resultaat op mutaties

235
911
-35
-200

Resultaat op premie, sterfte,
arbeidsongeschiktheid en mutaties

0
605
344
-306
42

911

Wijziging actuariële grondslagen
Aanvulling pensioenopbouw uit bestemmingsreserve
Extra indexatie actieven uit bestemmingsreserve

2.314
-531
-449

Vermindering respectievelijk vermeerdering voorziening
pensioenverplichtingen door bijzondere zaken

685
167
0
0

1.334

167

3.295

-22.639

Vanwege de lage beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur eind 2016 besloten de ingegane pensioenen en de premievrije
pensioenaanspraken niet te indexeren per 1 januari 2017.
Voor het fonds geldt dat de kostendekkende premie gelijk moet zijn aan de ontvangen premie van werknemers en
werkgevers (feitelijke premie). De actuariële benodigde premie wordt op zodanige wijze vastgesteld dat de
kostendekkende premie gelijk is aan de feitelijke premie. Het opbouwpercentage (maximaal 1,875% van de
pensioengrondslag bij 67 jaar) kan hierdoor van jaar tot jaar verschillen.
In 2016 kon de maximale opbouw worden gerealiseerd: 1,875% bij pensioenleeftijd 67. Deze inkoop wordt ex-ante
vastgesteld.
De eenmalige extra indexatie actieven ad k€ 449 komt voort uit de bestemmingsreserve pensioenopbouw.
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2016

2015

€000

€000

9.376

8.608

In premie begrepen bedrag voor directe kosten

443

416

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten

188

172

2.286

1.528

12.293

10.724

Zuivere kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremies voor risico fonds

Benodigde solvabiliteitsopslag
Totale zuivere kostendekkende premie

Gedempte kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremies voor risico fonds

7.549

6.975

In premie begrepen bedrag voor directe kosten

443

416

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten

151

140

1.871

1.281

10.014

8.812

Ontvangen werkgeversbijdrage

7.323

7.391

Ontvangen werknemersbijdrage

2.431

2.454

Subtotaal feitelijke premie (staat van baten en lasten, exclusief de VPL-premie)

9.754

9.845

531

-

10.285

9.845

9.429

8.662

In premie opgenomen voor dekking directe kosten

443

416

In premie opgenomen voor dekking toekomstige kosten

178

162

10.050

9.240

235

605

Benodigde solvabiliteitsopslag
Totale gedempte kostendekkende premie

Feitelijke premie

Bijdrage u.h.v. onttrekking uit bestemmingsreserve pensioenopbouw
Totaal feitelijke premie

Benodigde premie
Actuarieel benodigd nieuwe aanspraken en risicopremies voor risico fonds

Totaal benodigd
Resultaat op premie (verschil feitelijk – benodigd)

Door toetsing is vastgesteld dat de kostendekkendheid van de premie in 2016 onvoldoende is om de maximale
opbouwpercentages ouderdomspensioen (1,875%) en partnerpensioen (1,313%) te kunnen inkopen. Het fonds heeft
echter de mogelijkheid om middelen uit de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw aan te wenden en hiermee dit tekort
op te heffen. Het doel van de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw is om deze zoveel mogelijk ten goede te laten
komen aan de actieve deelnemers.
Op basis van voorgaande heeft het bestuur eind 2015 een voorgenomen besluit genomen om voor 2016 de inkoop
ouderdomspensioen en partnerpensioen, naast de vaste premie 2016, ook een gedeelte van de Bestemmingsreserve
Pensioenopbouw hiervoor aan te wenden. In juni 2016 is dit voorgenomen besluit afgestemd met de sociale partners.
De feitelijk ontvangen premie (exclusief de k€11 VPL-premie) is hoger dan de benodigde premie (exclusief de VPLpremie). Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2016 een onttrekking van 531 aan de bestemmingsreserve
pensioenopbouw heeft plaatsgevonden. Op totaal niveau beschouwd komt de bijdrage 2016 hiermee ook hoger uit dan
de gedempte kostendekkende premie.
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10.

Toekomstparagraaf

Het fonds wijdt in juni 2017 een brainstormsessie aan de toekomstmogelijkheden, in de ruimste zin van het woord, van
het fonds.

11.

Pension Fund Governance

11.1 Algemeen
Het bestuur hecht belang aan een deugdelijk fondsbestuur en een goede naleving van interne en externe regels.
Het fonds ziet de uitwerking en inbedding van compliance als een belangrijk verlengde van de door haar gekozen
governancestructuur. Met compliance beoogt het fonds de integriteit van het bestuur, het Pensioenbureau en
verbonden partijen evenals de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving te waarborgen en bij te
dragen aan een goede reputatie en betrouwbaarheid.
Vanuit de invalshoek van het bestuur betekent compliance dat het bestuur integer is en blijft en dat het handelen en
gedrag van de bestuursleden geen afbreuk doet aan de goede reputatie van het fonds. De gedragscode geeft
duidelijkheid over wat het fonds onder integer handelen verstaat. Ook wordt bij aanstelling van nieuwe bestuurders
door het fonds en de toezichthouder getoetst of zij betrouwbaar en integer zijn.
Vanuit de invalshoek van deelnemers is het belangrijk dat het fonds een betrouwbare dienstverlener is. Betrouwbaar
houdt onder andere in dat de deelnemer op een correcte manier wordt behandeld en correct, volledig en eenduidig
wordt geïnformeerd over de producten die worden aangeboden. Dit omvat vele aspecten die gebaseerd zijn op onder
andere wet- en regelgeving.
Onder integere bedrijfsvoering verstaat het fonds dat processen dusdanig zijn ingericht dat onder meer de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de informatie wordt gewaarborgd. Een van de belangrijkste aspecten hierbij
is dat de rechten van de deelnemers op een juiste manier tot stand komen en op een juiste manier verantwoord
worden richting de deelnemer.

11.2 Bestuursmodel en Code pensioenfondsen
Het bestuur van het fonds besteedt conform de Pensioenwet (PW) en de daarin opgenomen eisen voor goed
pensioenfondsbestuur veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing.
Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed
bestuur, verantwoording en intern toezicht.
Op 7 augustus 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Deze wet herziet de regels
voor de governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen en is geïncorporeerd in de PW. Als gevolg van
invoering van deze wet heeft het bestuur besloten voor het paritaire bestuursmodel, waarbij de medezeggenschap en
verantwoording plaatsvinden via een verantwoordingsorgaan (VO) en het intern toezicht via een visitatiecommissie
(VC). Het bestuur streeft ernaar in zijn samenstelling de diversiteit in het bedrijf te weerspiegelen.
Het VO bestaat momenteel uit vijf leden, te weten drie namens de werknemers en twee namens de
pensioengerechtigden. De werkgever heeft afgezien van zijn recht op lidmaatschap in het VO. De verantwoording die
het bestuur aflegt aan het verantwoordingsorgaan is onderdeel van dit jaarverslag (zie hoofdstuk 14).
Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie (VC). De VC beoordeelt vanaf 2014 jaarlijks de beleidsen bestuursprocedures en bestuursprocessen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling
wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de
dekkingsgraad van) het fonds. De visitatie van boekjaar 2016 is door PFsupport uitgevoerd. Het oordeel van de
visitatiecommissie en de reactie van het bestuur is in dit jaarverslag opgenomen (zie hoofdstuk 13).
Gezien de relatie tussen de objecten van onderzoek van VC en VO wordt overleg tussen deze organen als een
waardevolle invulling van pension fund governance beschouwd.
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De compliance officer is onafhankelijk van het bestuur en belast met het toezicht op de naleving van de voor het fonds
van kracht zijnde gedragscode en rapporteert periodiek aan de (plaatsvervangend) voorzitter van het bestuur, zowel
voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.
Per 1 januari 2016 is voor pensioenfondsen in Nederland de Code Pensioenfondsen (“de Code”) van kracht. TPN
voldoet aan de vereisten uit de Code met uitzondering van de volgende bepalingen:
• Punt 26 van de Code geeft aan dat het bestuur periodiek, maar ten minste elke drie jaar, meet hoe effectief de
ingezette communicatiemiddelen zijn. Dit is nog niet gebeurd en staat op de planning voor 2017.
TPN beschikt over een klachtenregeling en de klachtenprocedure is onderdeel van de website van TPN. TPN heeft in
2016 geen klachten ontvangen.

11.3 Goed pensioenfondsbestuur
Geschiktheid bestuur en VO
De PW schrijft voor dat het beleid van een pensioenfonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt
zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Om aan deze eis te kunnen voldoen heeft het
bestuur het geschiktheidsbeleid opgesteld. Het geschiktheidsbeleid is zodanig dat het bestuur als collectief over de
vereiste geschiktheid beschikt, zoals bedoeld bij of krachtens de PW en tevens een solide basis wordt geboden aan het
gewenste vertrouwen van de belanghebbenden in de wijze waarop TPN wordt aangestuurd en beheerd. Bij geschikt
zijn, kijkt DNB niet alleen naar de kennis op verschillende deskundigheidsgebieden maar ook naar competenties en
professioneel gedrag. Het bestuur waarborgt met het geschiktheidsbeleid dat de bestuursleden te allen tijde de
verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de pensioenregelingen en een goed beheer van TPN kan dragen.
Het geschiktheidsbeleid bevat een algemeen profiel, waarin is opgenomen welke deskundigheidsgebieden ten minste
in welke mate aanwezig moeten zijn en over welke (combinaties) van competenties het bestuurslid dient te beschikken.
Het bestuur ziet erop toe dat de vereiste (of gewenste) kwaliteiten in het bestuur aanwezig zijn, verder ontwikkeld
worden en behouden blijven.
Het thans geldende geschiktheidsniveau van de bestuursleden is vastgelegd in de geschiktheidsmatrix, dat onderdeel
uitmaakt van het geschiktheidsbeleid. Om kennis, vaardigheden en gedrag op het gewenste niveau te houden en verder
te ontwikkelen wordt er (jaarlijks) een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Het persoonlijk ontwikkelingsplan
wordt gemonitord door het Hoofd Pensioenbureau en jaarlijks evalueert het bestuur in een vergadering het
functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden, aan de hand van een self-assessment.
Hierbij betrekt het bestuur één keer in de twee jaar een derde partij. Naast het bestuur worden ook de door het
bestuur ingestelde bestuurscommissies, Hoofd Pensioenbureau en de externe partijen die bij het fonds zijn betrokken
jaarlijks geëvalueerd.
Ook in 2016 is veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van het bestuur door het volgen van
individuele cursussen, het bijwonen van seminars, bijeenkomsten en het organiseren van gezamenlijke
trainingen/brainstormdagen.
Met de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is vastgelegd dat bepaalde besluiten na
1 juli 2014 door middel van een adviesaanvraag eerst aan het VO moeten worden voorgelegd. Op basis van voorgaande
spreekt het voor zich dat de leden van het VO over een bepaalde mate van deskundigheid behoren te beschikken om
een goede gesprekspartner voor het bestuur te zijn. Anders dan bij bestuursleden van pensioenfondsen is er geen
sprake van wettelijke eisen. Volstaan wordt met het formuleren van normen ten aanzien van de gewenste
deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Het is de taak van het bestuur om, samen met het VO, hieraan
op verantwoorde wijze invulling te geven. Het bevorderen van het kennisniveau van het VO maakt onderdeel uit van
het geschiktheidsbeleid van het fonds. Het bestuur heeft hier in 2016 invulling gegeven aan haar taak om het
kennisniveau van het VO op peil te houden door voorzieningen beschikbaar te stellen, (regelmatig) overleg te voeren en
de aanwezigheid van het VO bij een brainstormdag.
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Naleving wet- en regelgeving
Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving door het fonds. In het boekjaar 2016 is een
herstelplan van toepassing vanwege een dekkingstekort. Een toelichting op het herstelplan is opgenomen in § 5.3.
Als gevolg van het van kracht worden van de Wet pensioencommunicatie en het nFTK zijn met name in 2015
fondsdocumenten, zoals de Actuarieel Bedrijfstechnische Nota (ABTN), het Strategisch en operationeel
beleggingsbeleid (SOB), het Investment Policy Statement (IPS) en de procedures van het fonds geactualiseerd.

Gedragscode
Het bestuur draagt er zorg voor dat de integriteit van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede
bepalen buiten twijfel staat (Artikel 105 lid 5 Pensioenwet). Hiertoe heeft het bestuur een gedragscode opgesteld die
van toepassing is op alle verbonden personen. Jaarlijks wordt door de bestuursleden een gedragscodeverklaring
ondertekend. De Compliance Officer heeft geconstateerd dat dit voor 2016 ook is gebeurd.

Principes voor beheerst beloningsbeleid
De kosten van de bestuursleden voor hun werkzaamheden voor het fonds worden niet door het fonds betaald. Met
ingang van 1 januari 2011 is een vacatieregeling van kracht voor:
• werknemersvertegenwoordigers en gepensioneerden in het bestuur;
• werknemersvertegenwoordigers en gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan.

Toezichthouder
In 2016 heeft TPN een brief van DNB ontvangen waarin DNB aangeeft te streven om bedrijfsgevoelige informatie altijd
via beveiligde e-mail uit te wisselen met de instellingen die onder haar toezicht staan. In het kader van dit verzoek is er
tussen DNB en TPN een Transport Layer Security (TLS) tot stand gekomen. Bij deze TLS verbinding wordt de e-mail zelf
niet versleuteld, maar de netwerkverbinding tussen zender en ontvanger wordt versleuteld.
Door de toezichthouders zijn in 2016 geen boetes/dwangsommen opgelegd aan het fonds.

Uitbestedingsbeleid
Het bestuur heeft haar uitbestedingsbeleid vastgelegd in een procedure. Hierin is vastgelegd dat de volgende zaken niet
uitbesteed worden:
• Taken en verantwoordelijkheden van personen die het dagelijks beleid bepalen;
• Werkzaamheden die beheersing en toezicht op werkzaamheden kunnen ondermijnen;
• Werkzaamheden die bij uitbesteding een belemmering vormen op het adequaat naleven van toezicht bij of
krachtens de pensioenwet.
Verder stelt het bestuur geen restricties aan een dienst ten aanzien van de beslissing uitbesteden of niet. Of
daadwerkelijk tot uitbesteden wordt overgegaan, wordt beslist door het bestuur op basis van haar moverende
overwegingen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a) De dienstverlener moet voldoende waarborgen dat de uitvoering van de dienst op een beheerste en planmatige
wijze uitgevoerd zal worden. Dit dient te worden ondersteund door een ISAE 3402 verklaring of een vergelijkbare
externe certificering;
b) De dienstverlener dient aantoonbaar voldoende maatregelen getroffen te hebben inzake fraudepreventie;
c) Door de uitbesteding zal de verantwoordelijkheid van het fonds voor de organisatie en beheersing van
(deel)processen en het toezicht daarop niet beperkt worden;
d) Het fonds heeft voldoende inzicht in de risico’s die samenhangen met de uitbesteding van de betreffende
(deel)processen.
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder Blue Sky Group (BSG). Het bestuur heeft met
ingang van 1 januari 2015 de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de pensioen-,
uitkeringen- en de financiële administratie en een deel van de bestuursondersteuning uitbesteed aan Aon Hewitt. TPN
wordt voor actuarieel advies bijgestaan door actuarieel bureau Mercer. De beleggingscommissie (BC) van TPN wordt
ondersteund door een onafhankelijke externe beleggingsdeskundige van Asset Advisors. Jaarlijks worden de externe
partijen door het bestuur geëvalueerd.
Periodiek heeft het bestuur overleg gevoerd met de vermogensbeheerder. In dit overleg is uitvoerig stilgestaan bij de
resultaten van de vermogensbeheerder. Daarnaast heeft het bestuur kennisgenomen van interne
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beheersingsrapportages (ISAE 3402) van de vermogensbeheerder en zijn vragen en bevindingen zijn met de
vermogensbeheerder besproken. Ook is stilgestaan bij de dienstverlening door de vermogensbeheerder aan de hand
van de in de service level agreement gemaakte afspraken.
Met Aon Hewitt is een overeenkomst voor pensioenadministratie en een Service Level Agreement (SLA) afgesloten.
Aon Hewitt rapporteert per kwartaal over de dienstverlening en overlegt daarover met het bestuur.

12.

Ondertekening verslag van het bestuur

De ondertekening van het verslag van het bestuur wordt door twee bestuursleden gedaan, als wettelijke
vertegenwoordiging van het bestuur conform het gestelde in de statuten van het fonds.
Nieuwdorp, 22 juni 2017
Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

A. van Schaik
Voorzitter

Jaarverslag 2016

R. Boonman
Secretaris
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13.

Intern toezicht: verslag van de visitatiecommissie

Stichting Total Pensioenfonds Nederland (hierna het fonds) heeft onderstaande
visitatiecommissie verzocht een visitatie uit te voeren over het jaar 2016. Dit is de tweede visitatie in deze vorm en
met deze commissie (1e keer was over het jaar 2015). Het verantwoordingsorgaan is geïnformeerd over de
inrichting van het intern toezicht. Een adviesaanvraag is er niet gedaan aan het verantwoordingsorgaan.

De Pensioenwet geeft aan dat de visitatiecommissie toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken,
adequate risicobeheersing en op evenwichtige belangenafweging.
De Code Pensioenfondsen voegt daaraan toe: de visitatiecommissie draagt bij aan het effectief en slagvaardig
functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.
De visitatiecommissie past de VITP-Toezichtcode toe. Toepassing is niet wettelijk verankerd, maar wel aanbevolen
door de VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector).
De toepassing is op basis van het principe “pas toe of leg uit”. De visitatiecommissie heeft de VITP-Toezichtcode
toegepast bij de organisatie en opzet van de uit te voeren visitatie door het te hanteren normenkader (vermeld bij
de diverse onderdelen van deze rapportage) vast te stellen.
Conform hoofdstuk 5 van de VITP-Toezichtcode betrekt de visitatiecommissie de volgende onderwerpen in haar
toezicht: het functioneren van de governance, het functioneren van het bestuur waaronder cultuur en gedrag,
transparante en begrijpelijke communicatie, de naleving van de Code Pensioenfondsen.
Ten aanzien van de bemensing van de visitatiecommissie wordt niet voldaan aan norm 2.1 van de VITPToezichtcode (gemengde samenstelling naar (in elk geval) leeftijd en geslacht). Dat is een verbeterpunt bij een
herbenoeming.
Tevens heeft de commissie de VITP-Toezichtcode toegepast door bij de afronding van de werkzaamheden vast te
stellen of en hoe de normen van deze code zijn nageleefd.
Het bestuur van het fonds is na raadpleging van het verantwoordingsorgaan en na overleg met de
visitatiecommissie tot de volgende thema’s gekomen:
•
•
•
•
•

Evaluatie en opvolging vorige visitatie
Risicomanagement: inrichting, controle en toezicht;
Governance van bestuur, VO: inrichting van het fonds en de samenwerking tussen de verschillende
organen;
Beleggingsbeleid: uitvoering en monitoring.
Communicatiebeleid & uitvoering.

Het volgende visitatietraject is doorlopen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse documenten en overleg visitatiecommissie;
Interview met het bestuur;
Interview met de beleggingscommissie;
Interview met het verantwoordingsorgaan;
Telefonisch overleg met de accountant;
Telefonisch overleg met de adviserend actuaris;
Intern overleg inzake de concept rapportage;
Bespreking conceptrapport met afvaardiging van het bestuur
Verantwoording aanverantwoordingsorgaan;
Oplevering definitief rapport.

In het rapport is per thema een normenkader met toelichting geformuleerd op basis
waarvan de visitatiecommissie tot haar bevindingen en aanbevelingen is gekomen. Dit normenkader is
voortgekomen uit de Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en de VITP- Toezichtcode.
De visitatie heeft betrekking op 2016.
Naar de mening van zowel visitatiecommissie als het bestuur van het fonds zijn in deze visitatie alle van tevoren
aangewezen thema’s besproken. Mocht achteraf blijken dat er door nieuwe informatie en/of documentatie, die
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niet bekend was bij de visitatiecommissie, andere conclusies getrokken hadden moeten worden, dan draagt de
visitatiecommissie daar geen verantwoordelijkheid voor.
De visitatiecommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de visitatie conform het bepaalde in de Pensioenwet,
onverlet de eigen bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheden van het bestuur, het
verantwoordingsorgaan, de controlerend accountant, de certificerend actuaris en de toezichthouders.
Hieronder vindt u per onderwerp de conclusies en aanbevelingen.
Algehele conclusie
Het bestuur heeft enkele personele wijzigingen ondergaan. Tevens zal de directeur van het bestuursbureau
defungeren. Daarnaast zal de voorzitter aftreden maar wel als bestuurslid aanblijven. Er zijn twee nieuwe
kandidaat-bestuursleden. De twee nieuwe (kandidaat-)bestuursleden krijgen weliswaar formeel voldoende tijd
voor het bestuur maar in de praktijk ondervinden ze weinig steun van de werkgever.
Het bestuur fungeerde het afgelopen jaar harmonieus. De visitatiecommissie constateert wel dat, hoewel
verbeterpunten door het bestuur worden geïdentificeerd, deze niet echt worden opgepakt. Dit blijkt o.a. uit de
opvolging van aanbevelingen en de bestuurlijke zelfevaluatie. Elkaar scherp houden is van groot belang. Ook bij het
verantwoordingsorgaan ontbreekt de kennis en de daadkracht om het bestuur daar waar nodig scherp te houden.
De visitatiecommissie constateert dat er argumenten zijn (zie onder governance pag. 9 van dit rapport) voor een
meer permanente vorm van intern toezicht, opdat er meer borging is van countervailing power.
Aangezien het pensioenfonds een visie op zijn toekomst gaat ontwikkelen in het eerste half jaar van 2017 lijkt het
de visitatiecommissie belangrijk hier ook de (toekomstige) governance structuur (driehoek bestuurverantwoordingsorgaan-intern toezicht) in de overwegingen mee te nemen.
Evaluatie en opvolging vorige visitatie
Het bestuur gaat serieus om met de aanbevelingen van de visitatiecommissie. Maar door prioriteitsstelling en de
drukte van alledag is een gestructureerde opvolging uitgebleven. Aanbeveling:
Bevorder de aanspreekcultuur in het bestuur en organiseer meer kritisch vermogen in en rondom het bestuur om
daarmee de ambitie bij verbeterplannen en voortvarendheid bij de uitvoering daarvan te bevorderen.
Risicomanagement
De opzet van het risicomanagement is goed uitgewerkt. Er zijn in 2016 stappen gezet voor een grotere
bestuursbetrokkenheid. Een verdere verankering (zoals een risicoparagraaf bij besluiten en verdere betrokkenheid
van commissies) is nog nodig om het noodzakelijk geachte volwassenheidsniveau 3 van DNB (geformaliseerd,
gestructureerd en gemonitord) te bereiken.
Aanbeveling:
De visitatiecommissie beveelt aan om bij besluitvorming een risicoparagraaf op te nemen en voortgang te boeken
bij het betrekken van de commissies bij de monitoring van de hen aangaande risico’s.
Governance
Er is een harmonieuze sfeer in het bestuur. Iedereen heeft zijn inbreng en er wordt zonder last of ruggenspraak
vergaderd. Het bestuur neemt voldoende tijd om tot besluitvorming te komen.
De onderlinge aanspreekcultuur is minder streng dan wenselijk.
Het fonds is kwetsbaar doordat het lastig is en blijft om steeds weer geschikte bestuurders te vinden die ook
voldoende tijd ter beschikking hebben. Het verantwoordingsorgaan is niet in staat voldoende countervailing power
te hebben tegenover het bestuur.
De visitatiecommissie constateert dat er argumenten zijn voor een meer permanente vorm van intern toezicht,
opdat er meer borging is van countervailing power.
Het bestuur kan meer regie voeren over de uitbestede processen en de opdrachtverstrekking aan adviseurs en
dienstverleners.
Het bestuur heeft oog voor belangen van de verschillende deelnemers. Evenwichtige belangenafweging wordt
meegenomen in besluitvorming. Bij wezenlijke beleidswijzigingen, zoals in 2016 de wijziging van
premiesystematiek, is een kwantitatieve onderbouwing van de evenwichtigheid nodig. Die ontbreekt nu nog.
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Aanbevelingen:
De visitatiecommissie beveelt aan de analyse van de toekomstbestendigheid (w.o. een sterkte-zwakte analyse en
een inventarisatie en impactanalyse van mogelijke scenario’s) voortvarend ter hand te nemen, daarbij externe
begeleiding te zoeken, en een projectaanpak in te richten met concrete actiepunten en tijdslijnen. Daar hoort ook
de inrichting van de governancestructuur bij, waarbij de driehoek bestuur, verantwooordingsorgaan en intern
toezicht elkaar dienen te versterken.
De visitatiecommissie beveelt aan de uitvoeringskosten (die bovengemiddeld zijn) nader te benchmarken en ook
mee te wegen in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid.
De visitatiecommissie beveelt aan te werken aan het versterken van de inhoudelijke betrokkenheid van het
verantwoordingsorgaan en verder te onderzoeken op welke wijze ervaringen gedeeld kunnen worden met leden
van andere verantwoordingsorganen.
Nu de administratieve processen meer stabiel zijn, beveelt de visitatiecommissie aan deelwaarnemingen te laten
uitvoeren op de juistheid van de verwerkingen.
De visitatiecommissie beveelt aan bij beleidswijzigingen de evenwichtigheid ook kwantitatief te onderbouwen,
zoals een haalbaarheidstoets per deelnemerscategorie, zodat de impact op de pensioenresultaten zichtbaar wordt
en de eventuele noodzaak van compenserende maatregelen.
De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan het uitbestedingsbeleid strak te monitoren zodat de externe
professionele partijen niet de regie overnemen.
Beleggingsbeleid
De basis van het beleggingsbeleid is, mede dankzij de nadere onderbouwing van het
renterisicobeleid, gedegen. De implementatie en vastlegging verdient echter meer aandacht. Door de complete
beleggingsbeleidscyclus vast te leggen (onderbouwing, implementatie, rapportage, evaluatie), krijgt het bestuur
beter grip op het proces. Nu wordt nog teveel geleund op de vermogensbeheerder (die daar overigens bewust op is
geselecteerd en die veel kennis heeft van en ervaring met vermogensbeheer voor pensioenfondsen). Door expliciet
te zoeken naar argumenten “tegen” voorstellen, kan tot beter onderbouwde besluiten worden gekomen en wordt
de expertise van externe adviseurs nog beter benut.
De inrichting van portefeuilles en van rapportages sluit op dit moment onvoldoende aan op het gekozen
beleggingsbeleid, waardoor het moeilijk is om de uitkomsten goed te beoordelen.
Aanbevelingen:
De visitatiecommissie beveelt aan om de beleids- en verantwoordingscyclus inzake beleggingsbeleid goed vast te
leggen. Het renterisicobeleid, de verdeling matching/return, de tactische allocatieruimte de keuze voor actief
beleid en de rapportage inzake deze onderwerpen verdienen aandacht.
De visitatiecommissie beveelt aan de rol van de voorzitter van de beleggingscommissie niet te verenigen met de rol
van adviseur (countervailing power) en om in de beleggingscommissie meer aandacht te geven aan alternatieven
en voor- en tegenargumenten bij beleggingsvoorstellen (van BSG).
De visitatiecommissie beveelt aan voldoende aandacht aan het liquiditeitenbeleid te geven, rekening houdend met
onderpandvereisten, en dit nader vast te leggen.
De visitatiecommissie beveelt aan het MVB-beleid goed vast te leggen (in ABTN, investment beliefs en
beleggingsplan) en aan te laten sluiten op het gevoerde beleid. De visitatiecommissie beveelt aan om in de
ontwikkeling van de toekomstvisie ook het beleggingsbeleid te evalueren, m.a.w. past het huidig beleid nog bij het
pensioenfonds.
Communicatie
De communicatie heeft in 2016 minder aandacht gekregen dan gepland. Er is nog geen langere termijn beleidsplan.
De hantering van financiële begrippen (zoals de dekkingsgraad) in de nieuwsbrief versus de website is nog niet
consequent.
Aanbeveling:
De visitatiecommissie beveelt aan te overwegen de communicatiecommissie te versterken met een extern lid,
bijvoorbeeld een communicatieprofessional uit de werkgeversorganisatie. Daarnaast kan meer betrokkenheid van
het verantwoordingsorgaan bereikt worden door ook het VO te betrekken bij de communicatiecommissie.
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De visitatiecommissie dankt het bestuur, het bestuursbureau en het verantwoordingsorgaan van het
pensioenfonds voor de positieve en open medewerking.
De visitatiecommissie
Nieuwdorp, maart 2017
Gerard van de Kuilen (voorzitter)
Erwin Capitain
Erik Klijn

Reactie van bestuur
Het bestuur dankt de leden van de Visitatiecommissie voor hun inzet en het rapport over het boekjaar 2016. Het
bestuur heeft de aanbevelingen in een bestuursvergadering doorgesproken en besloten de aanbevelingen (in de geest
van) over te nemen.

14.

Verslag van het verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) telt 5 leden sinds 1 juli 2014, evenredig verdeeld over vertegenwoordigers namens de
werknemers en pensioengerechtigden.
Het TOTAL Pensioenfonds Nederland bestuur (TPN-bestuur) legt jaarlijks verantwoording af aan het VO. Het VO
beoordeelt of het TPN-bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang
van alle belanghebbenden bij het uitgevoerde beleid en beleidsbeslissingen.
Het VO heeft recht op overleg met het TPN-bestuur en met alle bij het pensioenfonds betrokken partijen.
Verder heeft het orgaan onder meer adviesrecht bij overnames en liquidatie, inrichting intern toezicht, beloningsbeleid,
communicatiebeleid en de klachten- en geschillenprocedure. Het VO kan het TPN-bestuur aanbevelingen doen over
andere onderwerpen dan in de wet geregeld. Het TPN-bestuur informeert het VO over de ontwikkeling en uitvoering
van het beleid in overleg vergaderingen en frequente informatiebulletins. Het oordeel van het VO wordt ieder jaar
opgenomen in het Jaarverslag van de Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland.
Samenstelling van het VO:
De heer E. Cornelis
- Voorzitter VO (namens de werknemers ZR)
De heer H. Slootheer
- Secretaris VO (namens de pensioengerechtigden ZR)
De heer F. De Lange
- lid VO (namens de werknemers ZR)
De heer W. Abid-Ali
- lid VO (namens de werknemers TN)
De heer H. Cevaal
- lid VO (namens de pensioengerechtigden TN)
Overleg en informatie
In 2016 heeft het VO tweemaal overleg gehad met het TPN-bestuur. Het bestuur heeft het VO geïnformeerd over de
ontwikkelingen in het pensioenfonds. Daarnaast is uitgebreid gesproken over nieuwe gewijzigde wetgeving en over
gesprekken die het heeft gehad met beide werkgevers, vertegenwoordigers van de werknemers en de Nederlandsche
Bank (DNB). Op basis van dit overleg, het concept Jaarverslag 2016, jaarrekening, documentatie, brieven, notulen en
andere documenten komt het VO tot de volgende bevindingen en aanbevelingen.
Bevindingen:
-

het in 2016 ingevoerde Administratiesysteem Portal is een sterke verbetering voor de toegankelijkheid van alle
pensioendocumenten voor het bestuur en de VO-leden. Het onderbrengen van de verschillende documenten
in duidelijke hoofdrubrieken kan sterk verbeterd worden.
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-

het VO mist een vroegtijdige betrokkenheid bij verschillende besluiten en projecten. Het is opvallend dat het
VO in 2016 pas betrokken is nadat besluiten eigenlijk al vast stonden.

-

de communicatie naar de deelnemers en gepensioneerden kan aanmerkelijk verbeterd worden.

-

de al in 2005 ingevoerde VPL regeling is nog onder discussie met DNB.

-

er zijn nog geen werkelijke acties ontwikkeld naar aanleiding van het LCP-rapport.

-

de problematiek in het vinden van geschikte bestuurskandidaten die ook aan de toets van DNB kunnen
voldoen, wordt steeds groter.

-

per 1 januari 2017 is tussen de sociale partners en de ondernemingen een nieuw premiemodel
overeengekomen voor de periode 2017 tot 2022. Deze nieuwe regeling is naar de mening van het VO niet in
lijn met de grondslagen van het fonds.

Aanbevelingen:
-

het VO heeft een voorstel gezonden aan het Hoofd Pensioenbureau ter verbetering van de toegankelijkheid
van documenten in Portal. Dit voorstel moet het gemakkelijker maken om documenten snel te vinden. Het VO
doet de aanbeveling het voorstel snel te bespreken en waar nodig te actualiseren.

-

het VO zou het op prijs stellen om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij een belangrijk thema of
project binnen het Pensioenfonds. Het VO kan dan zelf beslissen of zij intensiever betrokken wil/kan worden.
Op deze wijze kan zij als sparringpartner functioneren.

-

de directe communicatie naar alle betrokkenen bij het Pensioenfonds was in 2016 zeer bescheiden. Er bestaat
een Communicatiebeleidsplan en Aktielijst waarvan vele niet tijdig zijn uitgevoerd. Het VO doet de aanbeveling
om ieder kwartaal een nieuwsbrief te verzenden, waarin de laatste ontwikkelingen en toekomstige zaken uit
de doeken wordt gedaan. Daarnaast moet voor 2017 een nieuw realistische Communicatiebeleidsplan met
acties worden ontwikkeld en voor advies aan het VO worden gezonden.

-

het is voor het VO verrassend dat DNB nog steeds vragen stelt over de in 2005 ingevoerde VPL-regeling, vooral
wat de financiering betreft. Ook het VO heeft vraagtekens bij de toereikendheid van de VPLbestemmingsreserve. Het Jaarverslag 2016 versterkt deze indruk (omvang bestemmingsreserve
inhaalpensioen (VPL 6,851 miljoen Euro en de contante waarde die nodig is voor de VPL-regeling 8,599
miljoen Euro). Het VO doet de aanbeveling aan het bestuur om met DNB zeer snel duidelijkheid te scheppen
met betrekking tot de VPL-regeling en de financiering.

-

in de LCP-studie 2013-2015 is duidelijk naar voren gekomen dat TPN zeer hoge kosten per deelnemer heeft
(2016 is nog hoger) en dat de transactiekosten zeer hoog zijn. Het is sterk aan te bevelen om hierop gerichte
acties te ontwikkelen.

-

helaas is het vinden van goede kandidaten voor het TPN-bestuur een steeds groter wordend probleem. De
zware toets bij DNB maakt het niet eenvoudiger. Het is het bestuur aan te bevelen om, in samenwerking met
het VO, zich te richten op de toekomstige bestuursstructuur van het Pensioenfonds en daarbij ook de vraag te
stellen of het pensioenfonds nog zelfstandig kan voortbestaan.

-

het Pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het zorgvuldig naleven en uitvoeren van de door de sociale
partners en ondernemingen vastgelegde pensioenovereenkomst. Indien zij zich bereidt verklaart deze
overeenkomst te kunnen uitvoeren en daardoor niet in conflict komt met de basisprincipes binnen het fonds.
Naar de mening van het VO is bij de instemming van het TPN-bestuur voor het nieuwe Pensioenpremiemodel
2017 – 2022 en de Pensioenovereenkomst overmatig naar de belangen van de actieve deelnemers gekeken en
in mindere mate naar de belangen van de gepensioneerden en slapers. Dit is geen evenwichtige
belangenbehartiging.
Ook met de nieuwe premieovereenkomst (premiepercentage) kan niet gegarandeerd worden dat een
volledige pensioeninkoop van 1,87% wordt gerealiseerd. Dit kan alleen worden bereikt door aanwending van
een deel van het behaalde rendement. Hierdoor loopt de dekkingsgraad terug en maakt indexatie voor
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gepensioneerden nog later mogelijk dan al aangenomen (zie inhoud getekende brief van TPN-bestuur van 8
november 2016 met betrekking tot het Principebesluit aangaande de nieuwe uitvoeringsovereenkomst). Dit
bestuursbesluit is genomen zonder enig vooroverleg met het VO. Deze is pas veel later geïnformeerd over de
details van de nieuwe Pensioenregeling en daardoor was het VO niet in de gelegenheid vroegtijdig zijn mening
te geven.
Het VO is dan ook van mening dat er geen balans is tussen de belangenbehartiging van gepensioneerden die al
meerdere jaren geen indexatie hebben ontvangen en daar waarschijnlijk nog langer op moeten wachten, mede
gezien door de verder vertraagde groei van de dekkingsgraad.
Vlissingen, mei 2017.
E. Cornelis, VO voorzitter.

Reactie van bestuur
Het bestuur dankt de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) voor hun inzet en het rapport over het boek- en
verslagjaar 2016. Het bestuur heeft de aanbevelingen van het VO in een bestuursvergadering doorgesproken. De
reactie van het bestuur is als volgt:
1. Het bestuur bedankt het VO voor de aanbevelingen die de “Portal” nog efficiënter zal maken. Het bestuur zal
aan het Hoofd Pensioenbureau vragen dit verder op te pakken.
2. Juist om deze reden heeft het bestuur het VO, middels het bestuursportaal, inzicht gegeven in alle
bestuursstukken. Het VO is daardoor voortdurend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het
fonds en kan ook proactief aan het bestuur aangeven dat zij meer betrokken wil zijn.
3. Het bestuur neemt de aanbeveling over met de opmerking dat zij nog wil overleggen over de meest geschikte
frequentie voor een nieuwsbrief.
4. Met haar brief van 25 april 2017 heeft DNB aangegeven niet handhavend op te treden tegen de vorming van
de bestemmingsreserve in 2006 en de discussie hierover te beëindigen.
De toereikendheid van de voorziening voor de VPL-regeling wordt ieder jaar geanalyseerd en gecommuniceerd
naar de sociale partners.
5. Het bestuur heeft nog geen conclusies getrokken ten aanzien van de deelnemers- en transactiekosten van het
fonds. Zodra het bestuur haar meningsvorming heeft afgerond (medio 2017), zal het bestuur het VO
informeren.
6. De moeite en inzet bij het vinden van geschikte kandidaten is, met het aantreden van de heer Riedijk, deels
beloond. Er rest nu nog één vacature.
Het bestuur zal zich in 2017 beraden op mogelijke toekomstscenario’s voor het fonds.
7. Het bestuur betreurt dat het VO van mening is dat in zorgvuldigheid tekort is geschoten. Het bestuur is van
mening dat zij juist op een zeer zorgvuldige wijze heeft gekeken naar de belangen van alle stakeholders
(actieven, slapers, gepensioneerden en de aangesloten ondernemingen) bij de beoordeling van de door de
sociale partners voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst met daarin opgenomen een wijziging
van de premieberekeningssystematiek. Het bestuur vindt de door sociale partners overeengekomen
pensioenovereenkomst voldoende evenwichtig en heeft zich bereid verklaart de overeenkomst uit te voeren.
Daarop is het pensioenreglement aangepast en middels een referendum voorgelegd aan de actieve
deelnemers. De uitslag van het referendum was positief. Het bestuur zal het VO benaderen om de zienswijze
van het bestuur nogmaals toe te lichten.
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15.

Jaarrekening

15.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

31-122016
€ 000

Toelichting nr.

31-122015
€ 000

Activa
Beleggingen
Beleggingen voor rekening
en risico pensioenfonds
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

1
2
3
4

Herverzekeringsdeel
technische voorzieningen

5

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

6

Overige activa
Liquide middelen

Jaarverslag 2016

45.797
201.217
216.885
2.715

7
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45.132
154.384
220.939
2.485
466.614

422.940

123

143

121

68
121

68

863

1.577

467.721

424.728
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31-122016
€ 000

Toelichting nr.

31-122015
€ 000

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

8
9
10

0
24.812
0

0
20.573
944
24.812

21.517

Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen

11

425.035

391.441

Overige voorzieningen
Voorziening overgangsregeling VPL

12

6.566

6.851

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Derivaten
Overige schulden

13
14
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10.747
561

4.486
433
11.308

4.919

467.721

424.728
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15.2 Staat van baten en lasten over 2016
Toelichting
nr.

2016
€ 000

2015
€ 000

9.765
24
36.786
653
-8
-

9.845
27
-1.070
-7
54
4

47.220

8.853

20
21
22

9.912
641
43

9.141
599
44

11
11
11

10.370
449
-235

9.324
0
671

11
11
11
11
11
11
11
12
12
5

-10.115
36.624
-12
-1.122
-31
-2.314
-20
602
-887
20
0

-9.308
21.743
70
-19
0
-167
-25
-7
-599
25
0

43.925

31.492

3.295

-22.639

Bestemmingsreserve
Algemene reserve

-944
4.239

702
-23.341

Totaal saldo van baten en lasten

3.295

-22.639

Baten
Premiebijdragen
(van werkgevers en werknemers)
Overige bijdragen
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico sociale partners
Saldo overdrachten van rechten
Overige baten

15
16
17
17
18
19

Lasten
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Premies herverzekering
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
voor risico van het pensioenfonds
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente
Mutatie uit hoofde van overdracht van rechten
Resultaat op kanssystemen
Overige mutaties
Wijziging actuariële grondslagen
Mutatie herverzekeringsdeel
Dotatie voorziening VPL
Inkoop onv. aanspraken uit VPL voorziening
Mutatie herverzekeringsdeel
Overige lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo
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15.3 Kasstroomoverzicht 2016
2016
€ 000

Ontvangen premies
Ontvangen in verband met overdracht van rechten
Betaalde pensioenuitkeringen en afkopen
Betaald in verband met overdracht van rechten
Betaalde pensioenuitvoeringskosten
Overige inkomsten/uitgaven

9.794
31
-9.881
-39
-660
-30

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

2015
€ 000

9.874
76
-9.124
-22
-562
1
-785

Verkopen en aflossingen van beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Aankopen beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer

66.597
487
-65.999
-741

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

243
103.534
-254
-104.035
-548

344

-1.303

Netto kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-441
-273

-1.060
315

Mutatie geldmiddelen

-714

-745

Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen

1.577
-714

2.322
-745

863

1.577

Stand per 31 december
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15.4 Toelichting op de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht
Algemeen
Het doel van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland, statutair gevestigd te Rotterdam, is het, binnen de beschikbare
middelen, verlenen van pensioenen aan leden of gewezen leden van het personeel van de aangesloten ondernemingen
en aan hen nagelaten betrekkingen.

Groepsverhoudingen
Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland heeft de volgende aangesloten ondernemingen:
Zeeland Refinery N.V., gevestigd te Nieuwdorp;
TOTAL Nederland N.V., gevestigd te Den Haag;
Combined Refuelling Service, gevestigd te Schiphol;
Mafina B.V., gevestigd te Rotterdam Europoort;
TOTAL Gestion Internationale S.A., gevestigd te Genève;
Aardolie Opslag Groningen B.V., gevestigd te Groningen (v.a. 1 februari 2016 niet meer aangesloten bij TPN);
Total Lubricants plant Beverwijk B.V., gevestigd te Beverwijk.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in euro’s en in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW
met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur heeft op 22 juni 2017 de jaarrekening
opgemaakt.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Als data vendor voor de fondsen met een beursnotering wordt Bloomberg gebruikt voor de koersen (31 december
boekjaar) en WM Reuters fixing van 16.00 UK time (31 december boekjaar) voor de wisselkoersen.
Schattingswijzigingen
In 2016 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. Het effect van de overgang ultimo
2016 van de Prognosetafel AG2014 naar deze overlevingstafel is k€ -972.
Tevens heeft overgang op de nieuwe fondsspecifieke correctiefactoren plaatsgevonden per 31 december 2016, het
effect daarvan is k€ 4.529. Deze correctiefactoren zijn vastgesteld op basis van een sterfteonderzoek van Mercer.
Daarnaast is de opslag voor excassokosten ultimo 2016 verhoogd van 2,0% naar 2,3%, het effect daarvan is k€ -1.243.
Schattingen en veronderstellingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is het gebruik van schattingen en veronderstellingen noodzakelijk. De schattingen
en veronderstellingen zijn vooral van invloed op de waardering van de beleggingen en de technische voorziening (TV).
Transactiekosten
Transactiekosten bij aankoop van beleggingen worden als onderdeel van de verkrijgingsprijs geactiveerd en worden
vervolgens als onderdeel van de waardeveranderingen van beleggingen in de staat van baten en lasten opgenomen.
Transactiekosten bij verkoop van beleggingen worden als onderdeel van de waardeveranderingen verantwoord.
Securities lending
Beleggingen waarvan het juridisch eigendom in het kader van securities lending voor een bepaalde termijn wordt
overgedragen, blijven in de balans opgenomen, omdat alle aan de uitgeleende stukken verbonden economische
voordelen en nadelen (opbrengsten en waardeveranderingen) ten gunste respectievelijk ten laste van het fonds komen.
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Het ontvangen onderpand (collateral) bestaat altijd uit triple A staatsobligaties en wordt niet in de balans opgenomen,
omdat de daaraan verbonden economische voor- en nadelen voor rekening van de tegenpartij zijn.
De opbrengsten uit hoofde van securities lending worden inbegrepen in de opbrengsten van de beleggingscategorie
waartoe ze behoren.
Omrekening van vreemde valuta’s
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de
staat van baten en lasten.
De koers op balansdatum van de euro ten opzichte van de belangrijkste valuta is:
Amerikaanse dollar
Britse pond

2016
1,05
0,85

2015
1,09
0,74

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Beleggingen
Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde actuele waarde.
De waardering van participaties in beleggingsinstellingen geschiedt tegen marktwaarde. Voor beursgenoteerde
beleggingsinstellingen is dit de marktnotering per balansdatum.
a)

Vastgoedbeleggingen
Beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende
beurskoers. Niet beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde,
zijnde de netto vermogenswaarde van deze vastgoedfondsen.

b)

Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen worden opgenomen tegen
de per balansdatum geldende beurskoers. Niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen
worden gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is de waarde waartegen actief kan worden verhandeld of een
verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn
en die onafhankelijk van elkaar zijn.

c)

Vastrentende waarden
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen worden
opgenomen tegen de per balansdatum geldende beurskoersen. Indien vastrentende waarden of participaties in
beleggingsinstellingen niet beursgenoteerd zijn, wordt gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is de waarde
waartegen actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed
geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn en die onafhankelijk van elkaar zijn.

d)

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde marktwaarde. Voor beursgenoteerde contracten is dit
de beursprijs per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten is de waardering gebaseerd op recente
marktinformatie, als input voor de gehanteerde gangbare waarderingsmodellen, voornamelijk discounted
cashflow models.

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking heeft.
Vorderingen uit herverzekeringen op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de verzekerde gebeurtenis
zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de
rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het pensioenfonds.
Vorderingen uit herverzekeringen worden gelijkgesteld aan de hiertegenover staande voorziening voor
pensioenverplichtingen.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt opgenomen tegen de nominale waarde.
Technische voorzieningen (TV)
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
De voorziening pensioenverplichtingen wordt opgenomen tegen actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde
wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die
samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen.
De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
Het aandeel herverzekeraars is gelijk aan de contante waarde van het van de herverzekeraar te ontvangen netto
arbeidsongeschiktheids- en wezenpensioen verhoogd met 2% voor toekomstige administratiekosten.
Het fonds voert een CDC-regeling uit, waarbij de premie is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst over een periode
van vijf jaar. Door deze vaste premie is het indexatiebeleid afhankelijk van het resultaat op vermogen.
De volgende grondslagen en veronderstellingen zijn gebruikt voor de bepaling van de pensioenverplichtingen:
-

-

Financieringsmethodiek: Stortingskoopsommen. Dit betekent dat de netto voorziening pensioenverplichtingen op
elk moment gelijk is aan de contante waarde van de verkregen pensioenaanspraken.
Overlevingsgrondslagen
Ultimo 2016: AG prognosetafel 2016, startjaar 2017, met correctietabel Mercer “hoog” 2016.
Ultimo 2015: AG prognosetafel 2014, startjaar 2016, met correctietabel Mercer “hoog” 2012.
Rekenrente: rentetermijnstructuur DNB 31-12-2016.
Huwelijksfrequenties (van toepassing bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor uitgesteld
nabestaandenpensioen voor actieve deelnemers en slapers): Zoals gepubliceerd bij de overlevingstafel van het AG
over de waarnemingsperiode 1995-2000. Voor het uitruilbare nabestaandenpensioen is de
gehuwdheidsfrequentie op pensioenleeftijd 67 gelijk aan 1.
Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw wordt op 3 jaar gesteld.
Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen: 5% van de voorziening van uitgesteld nabestaandenpensioen bij
uitgesteld ouderdomspensioen.
Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten. De contante waarde van de vrijgestelde
pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de TV.
Opslag voor excassokosten. Ter dekking van administratiekosten wordt 2,3% (2015: 2,0%) van de TV aangehouden.

Voorwaardelijke indexatie
De op 31 december opgebouwde pensioenrechten van pensioengerechtigden, de op 31 december opgebouwde
pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers evenals de pensioengrondslagen en de op 31 december
opgebouwde pensioenaanspraken van de arbeidsongeschikte deelnemers, kunnen jaarlijks per 1 januari worden
geïndexeerd. Het uitgangspunt voor de berekening van de voorwaardelijke indexatieverhoging is 25% van het
percentage waarmee de CAO-lonen in Zeeland Refinery N.V. zijn gestegen in het hieraan voorafgaande jaar.
Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden aangepast, een en
ander op basis van de financiële situatie van het pensioenfonds.
Ter financiering van deze voorwaardelijke indexatietoezegging is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen
premie betaald.
Vanaf 1 januari 2009 zijn de pensioenrechten en pensioenaanspraken niet geïndexeerd. Ultimo 2016 is vanuit de
bestemmingsreserve pensioenopbouw k€ 449 indexatie ingekocht voor de actieven (2015: k€ 0).
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Overige voorzieningen
Voor een groep deelnemers (geboren ná 1949) die per 31 december 2005 al deelnemers waren, is een voorwaardelijke
overgangsregeling van toepassing. Toekenning van de rechten uit deze voorwaardelijke overgangsregeling vindt plaats
op 31 december 2020 dan wel als de pensioendatum van de deelnemer ligt vóór 31 december 2020, op de
pensioendatum van de deelnemer. Bij beëindiging van het deelnemerschap anders dan door pensionering voor 31
december 2020, heeft de deelnemer geen aanspraak op deze voorwaardelijke aanvulling, tenzij de leeftijd van 60 jaar
reeds is bereikt bij uitdiensttreding. Voor de financiering van deze reeds voorwaardelijke toegekende aanspraken is een
voorziening overgangsregeling gevormd.
Jaarlijks kan het bestuur besluiten de aanspraken uit de overgangsregeling te verhogen dan wel te verlagen op basis van
een door het bestuur vast te stellen percentage (2016: 0%).
De voorziening wordt jaarlijks verhoogd met het beleggingsrendement van de beleggingen, de onttrekkingen bestaan
uit inkopen van onvoorwaardelijke rechten in de voorziening voor pensioenverplichtingen tegen actuariële
grondslagen. Deze voorwaardelijke verplichting wordt vanaf 2014 gepresenteerd als een voorziening overgangsregeling
VPL. Toekenning vindt plaats op het moment dat de actieve deelnemer 60 jaar wordt, doch uiterlijk per 31 december
2020.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde marktwaarde. Voor beursgenoteerde contracten is dit de
beursprijs per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten is de waardering gebaseerd op recente
marktinformatie, als input voor de gehanteerde gangbare waarderingsmodellen, voornamelijk discounted cashflow
models.
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Premiebijdragen
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te
brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Beleggingsresultaten
De directe beleggingsopbrengsten bevatten de ontvangen intresten en dividenden op de beleggingen. Onder de
indirecte beleggingsopbrengsten worden begrepen:
- de bij verkoop van effecten gerealiseerde resultaten zijnde het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de opbrengst.
- de mutatie op het ongerealiseerde koersresultaat op effecten.
Op de post beleggingsresultaten worden de kosten van het beheer van de beleggingen in mindering gebracht.
Transactiekosten worden separaat weergegeven.
Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen
zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen
betreffende geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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15.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Activa
1)

Vastgoedbeleggingen

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

45.132
10.017
-8.652
-700

43.461
4.430
-9.142
6.383

Stand einde boekjaar

45.797

45.132

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

156
164

611
687

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Euro
Niet-euro
Totaal

20.367
25.430
45.797

20.784
24.348
45.132

Categorie

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

19.298
26.499
45.797

26.387
18.745
45.132

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

20.363
10.729
14.705
45.797

20.179
10.370
14.583
45.132

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Indirecte vastgoedbeleggingen, zijnde participaties in
beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed

Vastgoedaandelen niet ter vrije beschikking
Securities lending
Ontvangen zekerheden securities lending
Samenstelling van de vastgoedportefeuille naar:
Valuta

Beursgenoteerd
Niet beursgenoteerd
Totaal

Regio
Europa
USA
Overig Pacific
Totaal

2)

Aandelen
Private equity
Beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen

5.448

5.763

195.769

148.621

Totaal

201.217

154.384
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Private equity

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

5.763
732
-807
-240

4.645
332
-414
1.200

Stand einde boekjaar

5.448

5.763

Beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

148.621
49.141
-15.102
13.109

154.738
10.704
-27.562
10.741

Stand einde boekjaar

195.769

148.621

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

9.943
10.376

7.506
8.003

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

30.887
170.330
201.217

28.987
125.397
154.384

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

48.974
28.941
10.365
8.615
23.156
20.247
21.052
13.882
17.730
8.255
201.217

54.629
15.952
5.261
6.405
17.124
14.258
14.968
7.261
13.133
5.393
154.384

Aandelen niet ter vrije beschikking
Securities lending
Ontvangen zekerheden securities lending
Samenstelling van de aandelenportefeuille naar:
Valuta
Euro
Niet-euro
Totaal

Bedrijfstak
Financiële instellingen
Informatietechnologie
Energie
Telecommunicatie
Consument cyclisch
Consument defensief
Industrie
Basismaterialen
Gezondheidszorg
Nutsbedrijven
Totaal
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31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

59.076
57.332
6.093
16.629
5.662
56.425
201.217

55.629
40.504
4.720
15.078
4.427
34.026
154.384

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen c.q. aflossingen
Waardeontwikkeling

220.939
6.273
-26.143
15.816

202.794
60.550
-45.881
3.476

Stand einde boekjaar

216.885

220.939

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

0
0

1.002
2.261

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

15.760
42.145
53.007
34.844
71.129
216.885

15.352
39.365
55.402
38.881
71.939
220.939

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

125.349
91.536
216.885

114.600
106.339
220.939

Regio
Europa
USA
Canada
Japan
Overig Pacific
Opkomende markten
Totaal

3)

Vastrentende waarden
Beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden

Obligaties niet ter vrije beschikking
Collateral voor derivatenposities ontvangen
Collateral voor derivatenposities geleverd
Samenstelling van de vastrentende portefeuille naar:
Looptijd
Korter dan 1 jaar
Van 1 tot 5 jaar
Van 5 tot 10 jaar
Van 10 tot 20 jaar
Langer dan 20 jaar
Totaal

Valuta
Euro
Niet-euro
Totaal
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31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

78.357
57.758
12.404
24.150
43.077
1.139
216.885

91.311
52.630
12.313
28.171
34.730
1.784
220.939

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

2.715
0
0
0
2.715

2.452
0
33
0
2.485

2016

2015

€ 000

€ 000

2.452
-4.461
0
0
-6.023
-8.032
10.747

1.706
-15.705
0
28.163
-16.173
-2.009
4.461

Totaal activa deel

2.715

2.452

Mutaties rentederivaten

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar activa deel

0

26.556

Stand begin boekjaar passiva deel
Aankopen
Verkopen en afwikkeling
Waardeontwikkeling
Saldo activa en passiva deel
Herrubricering passiva deel derivaten

0
0
0
0
0
0

0
0
-21.158
-5.398
0
0

Totaal activa deel

0

0

Creditrating
AAA rating
AA rating
A rating
BBB rating
Lagere rating dan BBB
Geen rating
Totaal

4)

Derivaten
Activa
Valutaderivaten
Rentederivaten
Aandelenfutures
Obligatiefutures
Totaal

Valutaderivaten en futures hebben allemaal een looptijd korter dan 1 jaar.

Mutaties valutaderivaten
Stand begin boekjaar activa deel
Stand begin boekjaar passiva deel
Aankopen
Verkopen en afwikkeling
Waardeontwikkeling
Saldo activa en passiva deel
Herrubricering passiva deel derivaten
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Mutaties aandelenfutures
Stand begin boekjaar activa deel
Stand begin boekjaar passiva deel
Aankopen
Verkopen en afwikkeling
Waardeontwikkeling
Saldo activa en passiva deel
Herrubricering passiva deel derivaten
Totaal activa deel

Mutaties obligatiefutures
Stand begin boekjaar activa deel
Stand begin boekjaar passiva deel
Aankopen
Verkopen en afwikkeling
Waardeontwikkeling
Saldo activa en passiva deel
Herrubricering passiva deel derivaten
Totaal activa deel

2016
€ 000
33
0
110
-110
-33
0
0

2015
€ 000
220
0
0
-26
-161
0
0

0

33

2016
€ 000
0
0
0
0
0
0
0

2015
€ 000
0
-103
191
0
-88
0
0

0

0

Beleggingen in bijdragende ondernemingen:
TPN belegt niet actief in bijdragende ondernemingen. Passief is er ultimo 2016 voor k€ 440 (2015: k€ 325) in Total
SA belegd.
Beleggingen >5%
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per
beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden opgeteld. Als grote post wordt aangemerkt
elke post die meer dan 5% van het balanstotaal uitmaakt of meer dan 5% van de beleggingscategorie waar deze
toe behoort. Dit betreft per 31 december 2016 de volgende posten:
2016
€0
Vastgoed
Vastrentend
Vastrentend
Vastrentend
Vastrentend
Derivaten - activa
Derivaten - activa
Derivaten - passiva
Derivaten - passiva
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Macquery Infrastructure fonds
Staatsobligaties Duitsland
Staatsobligaties Frankrijk
Staatsobligaties Nederland
Staatsobligaties Verenigde Staten
Royal Bank of Scotland
Barclays Bank
Society Generale
Morgan Stanley
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5)

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Mutatie herverzekeringsdeel

143
-20

168
-25

Stand einde boekjaar

123

143

De overlijdensrisico's en arbeidsongeschiktheidsrisico's zijn op basis van een stop-loss contract herverzekerd
bij Zwitserleven. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2010.
Per 1 januari 2015 is een nieuw stop-loss contract afgesloten met Zwitserleven met een eigen risico van 125%
voor een periode van vijf jaar. Er worden geen gesepareerde beleggingen aangehouden waardoor er geen
sprake is van resultaatdeling van beleggingsresultaten. Ook deelt het fonds niet in de verzekeringstechnische
resultaten.
6)

Overige vorderingen

Bijdrage ziektekostenverzekering
Vorderingen uit hoofde van herverzekering
Overige vorderingen
Sponsors
Totaal

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

47
30
5
39

51
19
6
-8

121

68

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.
7)

Overige activa
Liquide middelen.
De liquide middelen staan voor een bedrag van k€ 651 niet ter vrije beschikking van het fonds.

Passiva
STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES
Het minimaal vereist vermogen bedraagt ultimo 31 december 2016 104,2% (2015: 104,2%). Het vereist vermogen
(inclusief actief beheer) bedraagt 124,7% (2015: 123,9%). Gegeven de dekkingsgraad per 31 december 2016 geldt dat
het minimaal vereist vermogen per 31 december 2016 aanwezig was. Het vereist vermogen was per 31 december 2016
niet aanwezig.
Het vereist vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie van het pensioenfonds. In de
evenwichtssituatie is het vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijke vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5%
wordt voorkomen dat het fonds binnen een jaar over minder middelen beschikt dan de hoogte van de TV. Voor een
zestal risicofactoren wordt het effect gemeten van een onmiddellijke verandering in het vermogen.
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Vaststelling Vereist Vermogen (in miljoenen €):
Feitelijke mix
per 31-12-2016
Mio EUR

Strategische mix

20,5
85,2
21,8
0,0
25,7
12,6
5,0
170,8
-56,8
114,0
424,9
26,8%

18,3
76,1
20,2
0,0
27,1
12,6
4,1
158,4
-53,5
104,9
424,9
24,7%

18,7
10,9

18,7
10,9

Risico
Rente
Zakelijke waarden
Valuta
Grondstoffen
Krediet
Verzekeringstechnisch
Actief beheer
Subtotaal
Diversificatie
Vereist Vermogen (S-formule)
1
TV ultimo 2016 )
Percentage (VV/TV)
Duration TV
Duration vastrentende waarden
1
) De technische voorziening exclusief het herverzekeringsdeel.

Mio EUR

Renterisico (S1)
Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rente(termijnstructuur) volgens onder het nieuwe FTK
voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren.
Zakelijke waarden risico (S2)
Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in beursgenoteerde aandelen ontwikkelde markten en
beursgenoteerd vastgoed met 30%, in aandelen opkomende markten, niet-beursgenoteerde aandelen en private equity
met 40% en in niet-beursgenoteerd vastgoed met 15% plus een correctie in verband met de financiering met vreemd
vermogen (leverage).
Valutarisico (S3)
Het effect van een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro met tenminste 20% en ten hoogste 35%.
Grondstoffen risico (S4)
Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in grondstoffen (commodities) met 35%.
Kredietrisico (S5)
Het effect van een stijging van de gewogen gemiddelde rentemarge (credit spread) afhankelijk van de creditrating.
Verzekeringstechnisch risico (S6)
Het vereiste vermogen voor verzekeringstechnische risico’s wordt bepaald door het procesrisico, de trendsterfte
onzekerheid (TSO) en de negatieve stochastische afwijkingen (NSA).
Actief beheer risico (S10)
Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die door portefeuillemanagers worden
ingenomen ten opzichte van de strategische portefeuilles. De mate van actief beheer wordt doorgaans bepaald aan de
hand van een tracking error. Deze tracking error meet de mate van afwijking tussen het rendement van een
beleggingsportefeuille en het rendement op een benchmarkportefeuille. Een lage tracking error impliceert dat het
feitelijke rendement dicht bij de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement
duidelijk van de benchmark afwijkt. Een hogere tracking error impliceert daarmee een hogere mate van actief risico.
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Met het per 1 januari 2015 van kracht worden van het nFTK is het lange termijn herstelplan vervallen en heeft TPN een
nieuw herstelplan moeten indienen aangezien het fonds nog steeds in een situatie van reservetekort verkeert. In dit
nieuwe herstelplan dient TPN te onderbouwen hoe de beleidsdekkingsgraad binnen uiterlijk 12 jaar minimaal gelijk is
aan het vereist eigen vermogen. TPN heeft op basis van de in 2015 uitgevoerde ALM-studie, met ondersteuning van de
actuaris en instemming van de BC besloten voor een hersteltermijn van 10 jaar. Het plan laat zien dat TPN binnen 3 jaar
(ultimo 2017) uit herstel is.
Per 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad van TPN (108,5%) lager dan het niveau van het vereist eigen
vermogen (124,0%). TPN heeft daarom in maart 2016 een nieuw herstelplan bij DNB ingediend. Dit, inmiddels door
DNB goedgekeurde, herstelplan voorziet dat het vermogen van het fonds zich ultimo 2020 uit herstel is. Hierbij is een
prudent beleggingsrendement van 4,25% verondersteld. De kritische dekkingsgraad (dekkingsgraad waarbij het fonds
op eigen kracht binnen de herstelperiode van 10 jaar kan herstellen tot het strategisch vereist eigen vermogen) is
vastgesteld op 85,5%.
Omdat per 31 december 2016 de beleidsdekkingsgraad (99,6%) zich nog steeds onder het vereist eigen vermogen
bevindt, moest het fonds in maart 2017 een hernieuwde versie van het herstelplan indienen. Dit herstelplan is
inmiddels door DNB goedgekeurd.
8)

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt onveranderd € 45,38.

9)

Algemene reserve
2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar na stelselwijziging
Resultaat bestemming

20.573
4.239

43.914
-23.341

Stand einde boekjaar

24.812

20.573

2016
€ 000

2015
€ 000

944

242

62
-490
-41
-475

0
623
79
0

0

944

-944

702

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

10)

Bestemmingsreserve
Het verloop van de bestemmingsreserve pensioenopbouw is
als volgt:
Stand begin boekjaar
Mutaties boekjaar:
- Toevoeging rendement
- Overschot/tekort gedempte kostendekkende premie
- Verschil kostenopslag met werkelijke kosten
- Onttrekking i.v.m. eenmalige toeslag actieven
Stand einde boekjaar
Mutaties boekjaar cq resultaatbestemming

Het fonds heeft een bestemmingsreserve vastgesteld voor pensioenopbouw. Als de betaalde premie na aftrek
van de risicopremies en opslagen meer bedraagt dan hetgeen benodigd is voor het in enig deelnemersjaar
maximaal in te kopen ouderdoms- en nabestaandenpensioen, zal het meerdere in de bestemmingsreserve
pensioenopbouw bij het fonds worden gestort.
Omdat in 2016 de feitelijke premie lager was dan de gedempte kostendekkende premie is, uitgaande van de ex
ante cijfers, in boekjaar 2016 een bedrag van k€ 531 aan de reserve onttrokken. Dit betreft het verwacht tekort
van k€ 490 alsmede het verschil in kostenopslag van k€ 41.
Onttrekking in verband met eenmalige toeslag actieven ad k€ 475: uitgaande van een dekkingsgraad van
105,9% (o.b.v. Q4- rapportage DNB) is hiervan k€ 26 benodigd voor solvabiliteit en is er k€ 449 beschikbaar voor
een eenmalige toeslag op de aanspraken van actieve deelnemers.
Jaarverslag 2016

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 62 van 76

11)

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Technische voorziening voor risico pensioenfonds
Herverzekerde pensioenverplichtingen

424.912
123

391.298
143

Totaal

425.035

391.441

2016
€ 000

2015
€ 000

391.441
9.564
449

369.152
8.780
0

-235

671

-10.115

-9.308

36.624
-12
-1.122
-31
-2.314
806
-20

21.743
70
-19
0
-167
544
-25

425.035

391.441

Stand begin boekjaar
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Rentetoevoeging
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten

1)

Wijziging marktrente
Mutatie uit hoofde van overdracht van rechten
Resultaat op kanssystemen
Overige mutaties
Wijziging actuariële grondslagen
Toevoeging overgangsaanspraken 60-plussers
Mutatie herverzekeringsdeel

2)

Stand einde boekjaar

Toelichting wijziging marktrente
2016 (k€ 36.624):
Deze post toont de impact van de reguliere wijziging in de rentetermijnstructuur van DNB gedurende 2016.
2015 (k€ 21.743):
Naast de reguliere wijziging van de rentetermijnstructuur is in het verslagjaar de methode voor het bepalen van
de rentetermijnstructuur die wordt gebruikt voor de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen, op
twee momenten veranderd. Allereerst is in het nieuw Financieel Toetsingskader de driemaands middeling, die
tot eind 2014 onderdeel was van de rentetermijnstructuur, per 1 januari 2015 komen te vervallen. Ten tweede
heeft DNB de UFR-systematiek per 15 juli 2015 gewijzigd. Hieronder de uitsplitsing:
Reguliere wijziging rentetermijnstructuur
-3.256
Vervallen driemaands middeling
17.306
Wijziging UFR-methode
7.693
Totaal
21.743
Toelichting wijziging actuariële grondslagen
Overgang prognosetafel AG2014 naar AG2016
Overgang naar nieuwe fondsspecifieke correctiefactoren
Verhoging opslag excasso van 2,0% naar 2,3%
Totaal

-972
4.529
-1.243
2.314

1)

Dit betreft de voor de voorziening benodigde interest, voor zover deze niet aan de wijziging van de gemiddelde
interne rekenrente (zie punt 2) is toe te rekenen.
2)

Gemiddelde rekenrente in 2016: 1,3% (2015: 1,7%).
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31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Actieve deelnemers
Inactieve deelnemers "slapers"
Pensioengerechtigden
Voorziening uitvoeringskosten

208.094
30.010
177.252
9.556

190.519
30.038
163.068
7.673

Totaal

424.912

391.298

Technische voorziening voor risico pensioenfonds

In de voorziening pensioenverplichtingen is een opslag (voorziening uitvoeringskosten) opgenomen van 2,3%
(2015: 2,0%) voor toekomstige administratiekosten. Verder is in de technische voorziening een opslag
opgenomen van twee maal de risicopremie arbeidsongeschiktheid voor het tweejarig uitlooprisico met
betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
Deelnemers

31-12-2016
Aantallen

31-12-2015
Aantallen

658
311
443

684
288
425

Totaal aantal

1.412

1.397

Voorziening overgangsregeling VPL

2016
€ 000

2015
€ 000

Stand begin boekjaar
Premie-bijdrage
Toevoeging rendement
Onttrekking vanwege overgang deelnemers van
voorwaardelijke aanspraken naar onvoorwaardelijke

6.851
11
591

7.457
0
-7

-887

-599

Stand einde boekjaar

6.566

6.851

Actieve deelnemers
Inactieve deelnemers "slapers"
Pensioengerechtigden

12)

Toelichting overgangsregeling VPL
Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 is een voorwaardelijke aanvulling gegeven op basis van de
fiscale ruimte gelegen voor 31 december 2005. De berekeningsmethodiek voor de vaststelling van deze
voorwaardelijke aanvulling op de pensioenaanspraken is vastgelegd in het pensioenreglement. De verwerving
van deze voorwaardelijke aanvulling vindt plaats op 31 december 2020 dan wel indien pensionering van de
deelnemer ligt voor 31 december 2020, de pensioneringsdatum van de deelnemer. Bij uitdiensttreding voor 31
december 2020, heeft de deelnemer geen aanspraak op deze voorwaardelijke aanvulling, tenzij de leeftijd van
60 jaar reeds is bereikt bij uitdiensttreding. De voorwaardelijke pensioenaanspraken behorende bij deze
overgangsregeling maken sinds boekjaar 2009 onderdeel uit van de TV. Daarvoor was de voorziening
overgangsregeling ondergebracht in een bestemmingsreserve. Achtergrond daarbij was dat het vooral om een
boekhoudkundige aanpassing ging, die geen effect had op de hoogte van de dekkingsgraad (de
bestemmingsreserve werd niet meegenomen bij de bepaling van de dekkingsgraad). Het is namelijk zeer
waarschijnlijk dat het overgrote deel van de reservering uiteindelijk bij de technische voorziening komt omdat
ons deelnemersbestand zeer stabiel is.
DNB heeft echter aangegeven dat, gezien het voorwaardelijke karakter een technische voorziening niet in lijn is
met haar sectorbrief over dergelijke overgangsregelingen. Daarom is dit per 1 januari 2014 aangepast. Met
terugwerkende kracht is vanaf 31 december 2009 de voorziening overgangsregeling VPL vastgesteld en is het
deel van de technische voorzieningen die betrekking had op de nog niet toegekende voorwaardelijke
pensioenaanspraken uit de VPL overgangsregeling komen te vervallen.
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In 2014 is er door DNB met TPN gecorrespondeerd over de financiering van de VPL regeling. In het laatste
kwartaal van 2016 heeft TPN een brief van DNB ontvangen met aanvullende vragen over financiering van de
VPL-regeling. In deze brief stelt DNB dat er, ondanks de uitgebreide correspondentie die er in 2014 over dit
onderwerp is geweest, een aantal zaken voor DNB nog niet helder is. DNB heeft het bestuur verzocht om de
overwegingen die ten grondslag lagen aan het besluit om een deel van het vermogen van het pensioenfonds te
bestemmen voor de VPL-regeling nader toe te lichten. Het bestuur heeft DNB middels een e-mail deze
toelichting gegeven. Vervolgens heeft het bestuur op 16 december 2016 middels een video conferentie
standpunten uitgewisseld en nadere toelichtingen gegeven.
DNB heeft aan het bestuur gevraagd om met de directies en het VO de zienswijze te bespreken dat in de huidige
tijd met de huidige regelgeving een dergelijke onttrekking van vermogen aan het pensioenvermogen niet
wenselijk en niet toegestaan is. Begin 2017 hebben deze gesprekken plaatsgevonden. DNB heeft in een brief van
25 april 2017 aangegeven de discussie op dit punt te beëindigen zodat dit VPL dossier is gesloten.

13)

Derivaten (kortlopende schulden)

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Obligatiefutures

10.747
0
0

4.461
25
0

Totaal

10.747

4.486

Valutaderivaten en futures hebben allemaal een looptijd korter dan 1 jaar.
De derivaten mutaties zijn inbegrepen in de mutatie-overzichten bij de toelichting van de derivaten aan de
activazijde (referentie 4 van de toelichting op de onderscheiden posten van de balans).

14)

Overige schulden

31-12-2016
€ 000

31-12-2015
€ 000

Belastingen en sociale premies
Overige schulden
Sponsors

244
240
77

218
215
0

Totaal

561

433

Alle overige schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Voor deze schulden zijn geen zekerheden gesteld.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Per balansdatum bestaan er de volgende investerings- en stortingsverplichtingen (zogenaamde voorbeleggingen):
2016
2015
€ 000
€ 000
Investeringsverplichtingen
0
7.709
Kredietfaciliteit
Ultimo 2016 heeft TPN bij Abn Amro Bank N.V. een kredietfaciliteit van € 15 miljoen met betrekking tot
beleggingsrekeningen. Hiervan wordt ultimo 2016 geen gebruik gemaakt.
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15.6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
15)

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

2016
€ 000

2015
€ 000

Bijdragen werkgevers
Bijdragen werknemers

7.323
2.431

7.391
2.454

Totaal premie (exclusief VPL-premie)

9.754

9.845

11

0

Totaal premie (inclusief VPL-premie)

9.765

9.845

Zeeland Refinery N.V.
TOTAL Nederland N.V.
Mafina B.V.
TOTAL Gestion Internationale S.A.
Aardolie Opslag Groningen B.V.
Combined Refuelling Service
Total Lubricants plant Beverwijk B.V.

6.594
2.337
405
154
17
15
243

6.574
2.374
385
167
76
18
251

Totale premie (inclusief VPL-premie)

9.765

9.845

9.754

9.845

531

-

10.285

9.845

VPL-premie

Totaal feitelijke premie (staat van baten en lasten,
exclusief de VPL-premie)
Bijdrage u.h.v. onttrekking uit bestemmingsreserve
pensioenopbouw
Totaal feitelijke premie

De feitelijk ontvangen premie (exclusief de k€11 VPL-premie) is hoger dan de benodigde premie (exclusief de
VPL-premie). Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2016 een onttrekking van 531 aan de
bestemmingsreserve pensioenopbouw heeft plaatsgevonden. Op totaal niveau beschouwd komt de bijdrage
2016 hiermee ook hoger uit dan de gedempte kostendekkende premie.

Samenstelling benodigde premie:
Actuarieel benodigd voor pensioenopbouw nieuwe
aanspraken en risicopremies voor risico fonds
In premie begrepen bedrag voor directe kosten
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten

Resultaat premie (verschil feitelijk excl. VPL - benodigd)
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2016
€ 000

2015
€ 000

9.429
443
178

8.662
416
162

10.050

9.240

235

605
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Samenstelling zuivere kostendekkende premie:

2016
€ 000

2015
€ 000

9.376
443
188
2.286

8.608
416
172
1.528

12.293

10.724

2016
€ 000

2015
€ 000

7.549
443
151
1.871

6.975
416
140
1.281

10.014

8.812

2016
€ 000

2015
€ 000

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

24

27

Totaal

24

27

Actuarieel benodigd voor pensioenopbouw nieuwe
aanspraken en risicopremies voor risico fonds
In premie begrepen bedrag voor directe kosten
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten
Benodigde solvabiliteitstoeslag

Samenstelling gedempte kostendekkende premie:
Actuarieel benodigd voor pensioenopbouw nieuwe
aanspraken en risicopremies voor risico fonds
In premie begrepen bedrag voor directe kosten
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten
Benodigde solvabiliteitstoeslag

16)

Overige bijdragen
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17)

Beleggingsresultaten
2016

Directe
beleggingsopbrengsten
€ 000

Indirecte
beleggingsopbrengsten
€ 000

Kosten van
vermogensbeheer
€ 000

Totaal

€ 000

Indirecte vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten - valuta
Derivaten - rente
Derivaten - aandelen
Derivaten - overig
Liquide middelen
Overige kosten vermogensbeheer

441
3.323
-294
3.470
46
18.430
-996
17.480
0
23.858
-886
22.972
0
-5.549
-45
-5.594
0
0
0
0
0
-119
0
-119
0
17
0
17
-3
97
0
94
0
0
-881
-881
484
40.057
-3.102
37.439
Het beleggingsresultaat is inclusief k€ 653 op de voorziening
VPL en de bestemmingsreserve pensioenopbouw.

2015

Directe
beleggingsopbrengsten
€ 000

Indirecte vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten - valuta
Derivaten - rente
Derivaten - aandelen
Derivaten - overig
Liquide middelen
Overige kosten vermogensbeheer

Indirecte
beleggingsopbrengsten
€ 000

Kosten van
vermogensbeheer
€ 000

Totaal

€ 000

426
6.660
-277
6.809
11
13.048
-1.107
11.952
0
4.604
-1.128
3.476
-712
-16.173
0 -16.885
0
-5.280
-118
-5.398
0
-185
0
-185
0
-88
0
-88
-19
59
0
40
0
0
-798
-798
-294
2.645
-3.428
-1.077
Het beleggingsresultaat is inclusief k€ -7 op de
voorziening VPL en de bestemmingsreserve
pensioenopbouw.

Onder de kosten van vermogensbeheer 2016 is voor k€ 1.265 aan vaste vergoedingen (2015: k€ 1.287)en voor
k€ 57 aan performancegerelateerde vergoedingen (2015: k€ 39) opgenomen. De overige
vermogensbeheerkosten omvatten de kosten vermogensbeheer pensioenfonds en bestuursbureau k€ 91
(2015: k€ 137 ), de kosten voor fiduciair beheer k€ 618 (2015: k€ 563), bewaarloon k€ 97 (2015: k€ 59 ),
advieskosten vermogensbeheer k€ 39 (2015: k€ 37) en overige kosten k€ 36 (2015: k€ 2).
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens
onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2016 k€ 899 (2015: k€ 1.304).
De waardeontwikkeling in de verloopoverzichten van de beleggingen (na aftrek van de beleggingskosten)
worden netto weergegeven.
18)

Saldo overdrachten van rechten

2016
€ 000

2015
€ 000

Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten

31
-39

76
-22

-8

54

Totaal
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19)

20)

21)

Overige baten

2016
€ 000

2015
€ 000

Rente op vorderingen

0

1

Totaal

0

1

Pensioenuitkeringen:
- ouderdomspensioen
- partnerpensioen
- wezenpensioen

2016
€ 000

2015
€ 000

8.354
1.521
37

7.640
1.463
38

Totaal

9.912

9.141

Pensioenuitvoeringskosten

2016
€ 000

2015
€ 000

Salarissen
Overige kosten
Kosten actuaris:
Kosten deelnemersadministratie
Kosten accountant

79
115
85
340
22

133
83
85
256
42

Totaal

641

599

2016
€ 000

2015
€ 000

Wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten

40

43

Wettelijke controle vorig boekjaar
Andere controle opdrachten
Andere niet controle diensten
Fiscale adviesdiensten
Af: deel toegerekend aan beleggingen

2
0
0
0
42
20

19
0
0
0
62
20

Totaal

22

42

Pensioenuitkeringen

Specificatie accountantskosten

Een aantal (interne) kosten die toe te rekenen zijn aan beleggingen worden opgenomen onder de kosten van
vermogensbeheer en niet meer onder de pensioenuitvoeringskosten. Het betreft een deel van de personeelskosten, accountantskosten, actuariskosten (jaarwerk) en kosten DNB. In totaal k€ 105 (2015: k€ 137).
22)

Premies herverzekering
Dit betreft betaalde premie aan Zwitserleven.
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Beloningen bestuurders
De salariskosten van de voorzitter worden vanaf 2008 betaald door het fonds. De werkgever vergoedt deze kosten door
middel van de werkgeverspremie. Samen met de uitvoeringsovereenkomst wordt elke 5 jaar bepaald of de vergoeding
hiervoor voldoende is. Voor de werknemersvertegenwoordigers is een vacatieregeling van kracht.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst (2015: nihil). Aan de stichting is wel 1 persoon doorbelast vanuit de
aangesloten ondernemingen, dat betreft 0,8 voltijdequivalenten bij het pensioenbureau (2015: 1,4 personen met 1,2
voltijdequivalenten).

15.7 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en
lasten
Het bestuur van het fonds stelt voor het positieve saldo van baten en lasten over het boekjaar ad k€ 3.295 als volgt te
bestemmen:
- ten laste van de bestemmingsreserve
k€ 944
- ten bate van de algemene reserve
k€ 4.239
Dit voorstel is, vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van het fonds, in de jaarrekening verwerkt.

15.8 Gebeurtenissen na balansdatum
Onderzoek DNB naar risicoprofiel / dynamische renteafdekking
Begin 2017 zijn er drie extra en één reguliere bestuursvergaderingen gehouden, waarin met name de door DNB
gevraagde actiepunten in verband met het onderzoek naar het risicoprofiel zijn opgepakt.
Het bestuur staat nog steeds achter de risicohouding die in 2015 op zorgvuldige wijze is bepaald. Op basis van een
herziening van de ALM studie heeft het bestuur de bandbreedtes bepaald ten aanzien van de tracking error. Uit deze
analyse is naar voren gekomen dat het effect van een bandbreedte van plus of min 1%-punt op de tracking error
acceptabel is. Deze tracking error wordt op kwartaal basis gemonitord. Bij ieder herijking van het risicoprofiel op basis
van een ALM studie wordt de uitgangstracking error opnieuw bepaald en wordt de portefeuille gerebalanced, zodanig
dat deze weer in lijn ligt met de uitgangstracking error die op dat moment hoort bij het risicoprofiel van het fonds.
Het bestuur heeft op basis van de bandbreedtes van de tracking error de bijbehorende bandbreedtes voor het vereist
eigen vermogen vastgesteld.
In combinatie met de acties die TPN in 2017 moet uitvoeren in het kader van het onderzoek van DNB naar het
risicoprofiel, wordt ook het dynamische afdekkingsbeleid in 2017 verder verfijnd.

Onderzoek DNB naar valutarisico
In 2016 is TPN één van de tien pensioenfondsen geweest die door DNB zijn geselecteerd in hun onderzoek naar de
beheersing van valutarisico door pensioenfondsen. TPN heeft op verzoek van DNB informatie aangeleverd over de
beheersing van het valutarisico.
Begin 2017 heeft TPN een brief ontvangen van DNB met de resultaten van dit onderzoek. DNB heeft de beheersing van
het valutarisico door TPN beoordeeld op de gebieden beleid, mandaat, monitoring en evaluatie. De conclusie van DNB
is dat de beheersing van het valutarisico bij TPN onvoldoende is. In totaal heeft DNB 4 bevindingen geformuleerd.
Het bestuur heeft begin 2017, in samenwerking met BSG, het Strategisch en Operationeel Beleggingsbeleid aangepast
op basis van deze bevindingen. Het bestuur heeft op 31 maart 2017 het aangepaste SOB aan DNB gezonden.
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Onderzoek DNB en AFM financiële opzet en informatie
In 2016 hebben DNB en AFM gezamenlijk het sector breed onderzoek ‘Financiële opzet en informatie’ uitgevoerd. Het
doel van dit onderzoek was om te beoordelen in hoeverre de deelnemersinformatie een goed beeld geeft van de te
verwachten pensioenontwikkeling op de middellange termijn. DNB en AFM hebben beoordeeld in hoeverre de
boodschap over de kans op en de omvang van indexatie en de kans op en de omvang op korten correct en duidelijk is.
DNB en AFM heeft de informatie van TPN over de op de middellange termijn te verwachten indexatie beoordeeld als
niet correct en niet duidelijk. Daarnaast geeft DNB en AFM aan dat in de door TPN toegezonden informatie geen
boodschap te hebben gevonden over mogelijke kortingen op de middellange termijn. Door het ontbreken van deze
informatie is de boodschap over de mogelijkheid van het eventueel korten van de opgebouwde pensioenen als niet
duidelijk beoordeeld. Door het ontbreken van informatie heeft DNB en AFM deze niet kunnen beoordelen op het
criterium correct.
AFM en DNB hebben vanuit het sectorbrede onderzoek een aantal aanbevelingen opgesteld. TPN neemt deze
aanbevelingen over en zal gerichter gaan communiceren over de pensioenontwikkeling op middellange termijn.

15.9 Ondertekening jaarrekening
De ondertekening van de jaarrekening wordt door twee bestuursleden gedaan, als wettelijke vertegenwoordiging van
het bestuur conform het gestelde in de statuten van het fonds.
Nieuwdorp, 22 juni 2017
Namens het bestuur,

A. van Schaik
Voorzitter
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16.

Overige gegevens

16.1 Actuariële verklaring
Opdracht

Door Stichting Total Pensioenfonds Nederland te Rotterdam is aan Actuva Actuariële Diensten de opdracht verleend tot
het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2016.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.
Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de
financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.
De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor
mijn oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de
Pensioenwet. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens en de bevindingen van de
accountant ten aanzien hiervan zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt voor mijn
beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:
• heb ik ondermeer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist
eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld, en
• heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten
geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee
het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen, mede in aanmerking nemend het
financieel beleid van het pensioenfonds. Mijn oordeel is gebaseerd op het Financieel Toetsingskader zoals dat op
balansdatum van toepassing was.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor
mijn oordeel.

Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel
bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum hoger dan het
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan
het wettelijk vereist eigen vermogen.
Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een
reservetekort.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140
van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132, gezien het reservetekort van het fonds. De vermogenspositie
van Stichting Total Pensioenfonds Nederland is naar mijn mening niet voldoende vanwege het reservetekort.
Volendam, 22 juni 2017
drs. J.H.H. Tuijp, AAG
verbonden aan Actuva Actuariële Diensten
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16.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland te Vlissingen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland op 31 december 2016 en van het
resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2016.
2. De winst-en-verliesrekening over 2016.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Het verslag van het bestuur
• De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van het bestuur en
de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
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bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Amsterdam, 22 juni 2017
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. M. van Luijk RA
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16.3 Lijst met gebruikte afkortingen en begrippen
ABTN

Actuariele analyse
Actuariele
grondslagen
AG
ALM
ALM-studie
AOW
AVU
Benchmark
BNP
BSG
CDC
Collateral
management
Continuïteitsanalyse

CPI
Derivaten
DNB
Duration
Fed
FTK
Indexering
Inflation linked
bonds
IPS
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Actuarieel en Bedrijfstechnische Nota. Een wettelijk voorgeschreven nota waarin de
hoofdlijnen van de pensioenregeling, de actuariële grondslagen, de financieringsopzet, de
sturingsmiddelen, het beleggingsbeleid en de organisatorische opzet van een pensioenfonds
zijn beschreven.
In een actuariële analyse analyseert een actuaris de resultaten naar verschillen tussen de
werkelijke ontwikkelingen en actuariële grondslagen.
Veranderstellingen over onder meer rekenrente, kansen (waaronder levensverwachting) en
kosten die een actuaris hanteert bij berekening van de pensioenverplichtingen en de
pensioenpremie.
Actuarieel Genootschap. Beroepsvereniging van actuarissen in Nederland.
Asset Liability Management. Een methode om modelmatig de samenstelling van de
strategische beleggingsportefeuille af te stemmen op de samenstelling van de
pensioenverplichtingen.
Studie waarbij in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en de
pensioenverplichtingen wordt geanalyseerd ter toetsing van het premiebeleid,
indexeringsbeleid en beleggingsbeleid.
Algemene Ouderdomswet. Het betreft een wet die voorziet in een basispensioen voor mensen
die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
Aanvulling bij vervroegd uittreden. Tijdelijke aanvullende regeling van de werkgevers voor
deelnemers geboren vóór 1950.
Objectieve maatstaf voor prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld beleggingsperformance,
kosten of serviceniveau.
Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de waarde van alle goederen en diensten die in een
bepaalde periode (meestal een jaar) worden geproduceerd door een bepaald land. Het BNP per
hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een bepaald land.
Blue Sky Group, gevestigd te Amstelveen
Collective Defined Contribution
Uitwisseling van onderpand met het doel om kredietrisico op tegenpartijen uit hoofde van
onderhandse derivatentransacties te beperken.
Analyse gericht op het verkrijgen van inzicht in de financiële risico’s op lange termijn en de
sturingskracht van de beleidinstrumenten (premiebeleid, indexeringsbeleid en
beleggingsbeleid). De analyse laat zien of een pensioenfonds bij huidig beleid op de lange
termijn aan de pensioenverplichtingen kan voldoen. De continuïteitsanalyse is onderdeel van
het FTK.
Consumentenprijsindex. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Van effecten afgeleide financiële instrumenten die geen of een geringe vermogensoverdracht
kennen, zoals opties, futures en swaps. De prijsontwikkeling is (mede)afhankelijk van de
prijsontwikkeling van de onderliggende waarde.
De Nederlandsche Bank, gevestigd te Amsterdam. Toezichthouder die verantwoordelijk is voor
het prudentiële en materiële toezicht op onder meer pensioenfondsen.
Het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden.
Het Federal Reserve System of de Federal Reserve is de Centrale Bank van de Verenigde Staten
van Amerika.
Financieel Toetsingskader. Methodiek voor de toetsing van de financiële opzet en financiële
positie van pensioenfondsen en verzekeraars door DNB.
Aanpassing van opgebouwde pensioenrechten en/of pensioenaanspraken op basis van prijs- of
loonontwikkeling.
Obligaties waarvan de hoofdsom en de rentebetalingen worden geïndexeerd met de inflatie.
De Investment Policy Statement is een verklaring tussen het fonds en de vermogensbeheerder
waarin afspraken met betrekking tot onder andere risico-tolerantie, liquiditeitseisen en
allocatie worden vastgelegd.

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 75 van 76

Kostendekkende
premie
Marktwaarde
Min. van SZW
PAD
QE3
RTS
Securities lending
Strategische
assetallocatie
Tactische
assetallocatie
Taperen
TN
TPN
Tracking error
TV
UFR
Valutarisico
VEV
Waardeoverdracht
ZR

Jaarverslag 2016

In het FTK gedefinieerde premie die benodigd is om de kosten van de pensioenregeling te
dekken, bestaande uit de actuariële premie benodigd voor de pensioeninkoop, een opslag voor
de opbouw of instandhouding van het vereist eigen vermogen en een kostenopslag.
Bedrag waarvoor een belegging of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake
goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. De
marktwaarde is meestal gebaseerd op actuele marktprijzen.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Plan Aanpak Deskundigheidsbevordering
Derde ronde quantative easing in de Verenigde Staten, aangekondigd in september 2012.
Quantative easing is een beleidsvorm die wordt ingezet om de economie te stimuleren waarbij
obligaties worden opgekocht met als doel de hoeveelheid geld in de markt te vergroten.
Rente Termijn Structuur
Uitlenen van effecten voor een vastgestelde periode aan derden in ruil voor een geldelijke
vergoeding.
Lange termijn verdeling van de beleggingen over beleggingscategorieën (voornamelijk
aandelen, obligaties en onroerend goed) en segmenten (regio, stijl of anderszins) daarbinnen,
gebaseerd op een ALM-studie.
Korte termijn verdeling van de beleggingen over beleggingscategorieën )voornamelijk
aandelen, obligaties en onroerend goed) en segmenten (regio, stijl of anderszins) daarbinnen,
gebaseerd op marktontwikkelingen.
Het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma van staatsleningen en
hypotheekobligaties door de Federal Reserve (VS).
TOTAL Nederland N.V., gevestigd te Den Haag
TOTAL Pensioenfonds Nederland, gevestigd te Nieuwdorp
De mate waarin de beleggingen afwijken van de benchmark. Dit geldt als een belangrijk ijkpunt
voor de performance van de beleggingen.
Technische Voorziening pensioenverplichtingen
De Ultimate Forward Rate (UFR)
Risico dat waarde van beleggingen verandert als gevolg van veranderingen in valutakoersen
Vereist Eigen Vermogen; de omvang van het eigen vermogen waarover het pensioenfonds op
zijn minst moet beschikken.
Naar een andere pensioenregeling (pensioenfonds of verzekeraar) overdragen van de waarde
van opgebouwde pensioenaanspraken.
Zeeland Refinery N.V., gevestigd te Nieuwdorp
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