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Verslag van het bestuur
1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland. In dit verslag leggen wij als bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020.
Het doel van het fonds 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
bepalingen in de statuten en reglementen.
Het fonds wil een betrouwbaar pensioenfonds zijn dat nu en in de toekomst een degelijk pensioen kan uitkeren.
Daarbij houdt het bestuur rekening met de belangen van deelnemers, slapers, gepensioneerden en werkgevers.
Het bestuur is zich bewust van deze verantwoordelijkheid ten aanzien van alle belanghebbenden en zet zich ten volle in
om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Het jaar 2020 kenmerkte zich door de coronacrisis, die vrijwel geheel 2020 heeft beheerst. Het fonds heeft direct na de
manifestatie van de corona crisis een crisisteam gevormd om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Na een
scherpe daling van de aandelenbeurzen wereldwijd veerden zij vrij snel weer op in de verwachting dat een vaccin de
crisis zou bezweren. Ondanks dat dit langer zal duren dan gedacht hebben de beurzen in 2020 uiteindelijk goede
resultaten laten zien.
Een tweede belangrijk element voor het fonds was de voortgang van het onderzoek naar de wenselijkheid van het
opheffen van het fonds en overgang naar een andere pensioenuitvoerder. In september 2020 hebben de sociale
partners en het bestuur besloten dat overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds of een algemeen pensioenfonds
wenselijk was. In maart 2021 is door de sociale partners en het bestuur besloten dat het fonds zal overgaan naar een
algemeen pensioenfonds. Het selectietraject loopt thans nog.
Nieuwdorp, 22 juni 2021,
Namens het bestuur,
Alex van Schaik
Voorzitter
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2.

Meerjarenoverzicht met kerncijfers en kengetallen

De bedragen in dit jaarverslag zijn in duizenden euro’s (dit wordt in veel tabellen benadrukt en 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 - EUR x 1.000
Feitelijke premie
Zuivere kostendekkende premie
Gedempte kostendekkende premie
Premie benodigd voor inkoop maximaal opbouw %
Uitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer1
Beleggingen - EUR x 1.000
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Subtotaal beleggingen
Derivaten
Totaal effecten
Beleggingsrendement
Benchmark (Blue Sky Group)
Kosten vermogensbeheer, % van het belegd vermogen
Financiële positie - EUR x 1.000
Pensioenvermogen (excl. VPL)
Pensioenverplichtingen (excl. VPL) 2
Aanwezige dekkingsgraad
Benodigde dekkingsgraad volgens herstelplan
Minimum vereiste dekkingsgraad
Kritische dekkingsgraad conform herstelplan3
Vereiste dekkingsgraad4
Beleidsdekkingsgraad5
Reële dekkingsgraad6

2020

2019

2018

2017

2016

735
362
475
1.572
88%

718
337
463
1.518
90%

679
320
450
1.449
88%

663
323
444
1.430
86%

658
311
443
1.412
87%

11.468
17.455
10.718
17.455
11.694
751
0,621

10.708
13.893
10.054
13.893
11.072
742
0,628

9.949
12.384
9.243
12.384
10.531
671
0,594

9.662
13.740
9.121
13.740
10.402
708
0,640

10.285
12.293
10.014
12.293
9.912
641
0,582

52.042
205.791
295.441
25.638
578.912
-2.985
575.927
6,2%
6,8%
0,8%

54.193
197.869
293.054
848
545.964
-6.181
539.783
14,2%
14,1%
0,7%

49.928
150.032
280.364
994
481.318
-6.273
475.045
-2,7%
-2,2%
0,7%

49.091
175.962
255.309
10.069
490.431
-124
490.307
8,2%
7,8%
0,8%

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

576.352
554.602
103,9%
104,2%
104,1%
90,5%
118,1%
97,7%
80,4%

537.140
497.326
108,0%
104,2%
104,1%
90,0%
118,5%
105,6%
85,4%

471.287
435.647
108,2%
104,2%
104,2%
86,3%
120,5%
114,5%
93,5%

485.057
419.783
115,5%
104,2%
104,2%
86,3%
121,4%
113,2%
91,9%

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

1

Deelnemers en pensioengerechtigden.
Stichtingskapitaal, algemene reserve en technische voorziening.
3
Kritische dekkingsgraad: dekkingsgraad vanaf waar het fonds zonder aanvullende maatregelen binnen een herstelperiode van 10 jaar kan herstellen
tot het strategisch vereist vermogen. Vastgesteld per 31 december 2020.
4 Op basis nFTK 2015
5 Vanaf 1 januari 2015 moeten Nederlandse pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het
gemiddelde van de laatste 12-maandelijkse aanwezige dekkingsgraden.
6 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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Reglementsvariabelen
Premiefranchise – reglement
Opbouwfranchise - reglement (=wettelijk minimum)
Maximum jaarsalaris ten behoeve van
pensioengrondslag
CPI prijsindex (31 oktober betreffende jaar)
Verhoging pensioenen (per 1/1 van volgend jaar)
Opbouwpercentage pensioenaanspraken actieven:
- reglement (vanaf 1-1-2012)

Jaarverslag 2020

2020

2019

2018

2017

2016

€ 15.178
€ 14.167
€ 110.111

€ 14.770
€ 13.785
€ 107.593

€ 14.297
€ 13.344
€ 105.075

€ 14.061
€ 13.123
€ 103.317

€ 13.878
€ 12.953
€ 101.519

1,22%
0%

2,72%
0%

2,10%
0,90%

1,33%
0,14%

0,42%
0%

1,738%

1,738%

1,738%

1,875%

1,875%
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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 41113212. De laatste
statutenwijziging was op 19 juni 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 (CRS), Mafina B.V., TOTAL Gestion Internationale S.A. en TOTAL Lubricants Plant Beverwijk B.V.
Het fonds is een ondernemingspensioenfonds met een premieovereenkomst en met een (collectieve) beschikbare
premie (CDC). Op basis van het pensioenreglement wordt de premie direct na de beschikbaarstelling omgezet in een
aanspraak op een in euro vastgestelde pensioenuitkering. Het is een geïndexeerde middelloonregeling met
voorwaardelijke indexatie die wordt uitgevoerd als een uitkeringsovereenkomst. 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
bepalingen in de statuten en reglementen. Hiertoe wordt voor 6 aangesloten ondernemingen en 1.572 deelnemers,
slapers en gepensioneerden, circa € 576 miljoen vermogen belegd.
Het beleid van TPN is erop gericht om, op basis van de solvabiliteitspositie van het fonds, de beschikbare
sturingsmiddelen dusdanig in te zetten dat de financiële positie van TPN zich zodanig ontwikkelt dat er geen sprake is
van een dekkingstekort en tegelijkertijd de opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks maximaal kunnen worden
geïndexeerd.
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 zijn 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. Hierbij is het voor TPN een uitdaging om een 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
prijsontwikkeling in Nederland;
• De beleidsdekkingsgraad: vanaf 1 januari 2015 moeten Nederlandse pensioenfondsen gebruikmaken van de
beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste 12-maandelijkse dekkingsgraden. Het bestuur houdt de
ontwikkeling van de (beleids-)dekkingsgraad nauwlettend in de gaten.
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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 bestuur op 31 december 2020 is als volgt:
Bestuurslid
sinds

Einde
Geboortejaar Geslacht
zittingsduur

Naam

Functie

Vertegenwoordiging

J. Schepen

Voorzitter

Werkgevers (TN)

1-4-2018

1-4-2021

1964

Man

W.P. Lievense

Plv. voorzitter

Werkgevers (ZR)

17-2-2011

n.v.t.

1974

Man

E. Keijzer

Secretaris

Werknemers (TN&ZR)

12-9-2019

1-7-2022

1960

Man

A. van Schaik

Lid

Werkgevers (ZR)

22-11-2006

n.v.t.

1962

Man

J. Riedijk

Lid

Werknemers (TN)

6-4-2017

1-7-2024

1976

Man

D. van Dorsten

Lid

Werkgevers (TN)

19-9-2013

n.v.t.

1956

Man

B. Smits

Lid

Gepensioneerden

2-2-2016

1-7-2022

1954

Man

Vacature
Het bestuur streeft ernaar dat zijn 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.
De samenstelling van het bestuur voldoet op dit moment niet voldoende aan het diversiteitsbeleid conform de Code
Pensioenfondsen. Het bestuurslid dat eerder jonger dan 40 jaar was, is nog steeds zittend bestuurslid maar inmiddels
ouder dan 40 jaar. De maximale bestuurderstermijn van de heer Boonman liep op 1 juli 2020 af. In de oproep en
herhaalde oproep voor kandidaten voor een nieuw bestuurslid medio 2020 is specifiek aandacht besteed aan de
diversiteit en is het bestuur op zoek gegaan naar een vrouwelijke kandidaat. De aanmelding van nieuwe kandidaten
verliep stroef en een hernieuwde oproep was imminent. Uiteindelijk hadden twee kandidaten zich gemeld.
Het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds was inmiddels zover gevorderd dat het bestuur besloten heeft
om de vacature in het bestuur voorlopig vacant te laten. De status van het onderzoek is met de kandidaten besproken
en in goed overleg blijven deze kandidaten in reserve beschikbaar voor een mogelijke bestuursfunctie. Het bestuur is
van mening dat het huidige bestuur een goede afspiegeling is van de actieve deelnemers en gepensioneerden.
Daarbij is de deskundigheid van de bestuurders van groot belang.
De zittingsperiode van de heer Riedijk liep per 1 juli 2020 af. De heer Riedijk heeft zich direct herkiesbaar gesteld.
Er waren geen andere kandidaten namens de werknemers TN en de heer Riedijk is per dezelfde datum herkozen als
bestuurslid namens de werknemers TN. De maximale bestuurderstermijn van de heer Boonman liep op 1 juli 2020 af.
Het bestuur heeft de heer Boonman, vanwege zijn enorme bestuurlijke kennis, deskundigheid en ervaring gevraagd om
gedurende het traject met betrekking tot de toekomst van het fonds als toehoorder betrokken te blijven bij het fonds.
De heer Boonman is hiertoe bereid. De heer Keijzer volgt de heer Boonman op als secretaris van het bestuur.
Het voorzitterschap zou formeel per 1 juli 2020 overgaan naar ZR. Het is in de statuten van het fonds vastgelegd dat het
voorzitterschap wisselend vanuit ZR of TN wordt gevoerd. Op verzoek van TN en ZR is de heer Schepen gevraagd om het
voorzitterschap tot en met 31 december 2020 waar te nemen. Per 1 januari 2021 is het voorzitterschap overgegaan
naar ZR en is de heer Van Schaik herbenoemd als voorzitter. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 januari 2021
ingestemd met de herbenoeming van de heer Van Schaik.
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) en de werkzaamheden
met betrekking tot de pensioen-, uitkeringen- en de financiële administratie zijn uitbesteed aan RiskCo Administrations
(RiskCo). De werkzaamheden met betrekking tot het actuariële jaarwerk en de aanvullende bestuursondersteuning zijn
uitbesteed aan Aon. TPN wordt voor actuarieel advies bijgestaan door actuarieel bureau Mercer. De beleggingscommissie (BC) is in 2020 ondersteund door de heer Albrecht als onafhankelijke externe beleggingsdeskundige. De heer
Smits is in 2020 de voorzitter van de BC. DNB heeft op 25 mei 2020 ingestemd met de benoeming van de heer Smits als
voorzitter van de BC.
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Het bestuur is en blijft, conform de eisen van de Pensioenwet, eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de
uitbestede taken. Het bestuur ontleent zijn 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 bestaat ultimo 2020 uit het hoofd pensioenbureau (0,8 FTE). In de bestuursvergadering van 25 juni
2019 heeft het bestuur besloten om de FTE van het pensioenbureau tot nader order op 0,8 FTE (32 uur per week) te
stellen. Dit is gezien de advisering, de uit te voeren en nog te verwachten werkzaamheden in belang van het fonds.
Het pensioenbureau bestond op 31 december 2020 uit:
Naam
Functie
H. van Papenvelt

Hoofd pensioenbureau

Het pensioenbureau is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de pensioenregelingen van het fonds en
heeft een informerende en adviserende 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 het dagelijks bestuur, bestaande uit 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 bestuur bestond op 31 december 2020 uit:
Naam
Functie
J. Schepen

Voorzitter bestuur TPN

H. van Papenvelt

Hoofd pensioenbureau

Verantwoordingsorgaan
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan (VO) op 31 december 2020 is als volgt:
Naam
Functie
Vertegenwoordiging
Geboortejaar Geslacht
E. Cornelis

Voorzitter

Werknemers (ZR)

1960

Man

N. Vissers

Lid

Werknemers (TN)

1982

Man

F. de Lange

Lid

Werknemers (ZR)

1959

Man

W. van de Poll

Lid

Gepensioneerden

1948

Man

Vacature
De samenstelling en omvang van het VO wordt iedere 4 jaar, laatstelijk per 1 juli 2018, door het pensioenfondsbestuur
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.
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.
Tijdens de brainstormdag van 28 april 2020 heeft het bestuur aangegeven, vanwege het ontstaan van een vacature in
het bestuur, de vertraging in het onderzoek naar de toekomst door o.a. de maatregelen m.b.t. de Covid-19 pandemie,
op zoek te gaan naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Het bestuur heeft het VO aangeboden om tegelijkertijd ook
op zoek te gaan naar een nieuw lid voor het VO. Het VO heeft dit aanbod aangenomen.
Medio 2020 is in de oproep en herhaalde oproep voor een nieuwe kandidaat voor het VO specifiek aandacht besteed
aan de diversiteit en is het VO op zoek gegaan naar een vrouwelijke kandidaat. De aanmelding van nieuwe kandidaten
verliep stroef en een hernieuwde oproep was imminent. Uiteindelijk heeft een kandidaat zich gemeld.
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Het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds was inmiddels zover gevorderd dat het bestuur en VO besloten
om de vacature in het bestuur en VO voorlopig vacant te laten. De status van het onderzoek is met de kandidaat
besproken en in goed overleg blijft deze kandidaat in reserve beschikbaar voor een mogelijk lidmaatschap van het VO.
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 de bevindingen van het interne toezicht;
b. Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
c. Beleidskeuzes voor de toekomst.
Het oordeel van het VO over het in 2020 door het bestuur van TPN gevoerde beleid en de reactie van het bestuur zijn in
dit jaarverslag opgenomen.
2.

Het VO adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over onder meer:
a. Het vaststellen en wijzigen van het beleid inzake beloningen;
b. Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het VO;
c. De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
d. Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
e. Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
f. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van
verplichtingen door het pensioenfonds;
g. De liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
h. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
i. Het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm (zoals bedoeld in art. 18 Boek 2 BW);
j. De samenvoeging van het pensioenfonds.

Intern toezicht
Het bestuur van TPN heeft in het kader van intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie (VC). Het bestuur geeft
(na bindend advies van het VO) 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 korte en langere
termijn.
De visitatie van boekjaar 2020 is door PFsupport uitgevoerd. Het oordeel van de visitatiecommissie en de reactie van
het bestuur zijn 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. De BC wordt in 2020 ondersteund door een externe beleggingsdeskundige en bij haar vergaderingen met Blue Sky Group (BSG) door een notulist.
De BC bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
Naam
Functie

Geboortejaar

Geslacht

B. Smits

Voorzitter

1954

Man

W.P. Lievense

Lid

1974

Man

R. Albrecht

Extern adviseur

1970

Man

R. Boonman

Toehoorder en intern deskundige

1966

Man

D. van Dorsten

Toehoorder

1956

Man

De heer Albrecht is sinds 7 mei 2019 als beleggingsadviseur betrokken bij de BC en de heer Smits is sinds 25 mei 2020,
na instemming van DNB, benoemd tot voorzitter van de BC.
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Vanaf 2020 is de bemensing van de BC een aandachtspunt voor het bestuur. De heer Boonman is per 1 juli 2020 gestopt
als bestuurslid vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn. Het bestuur heeft de heer Boonman, vanwege
zijn enorme bestuurlijke kennis, deskundigheid en ervaring gevraagd om gedurende het traject met betrekking tot de
toekomst van het fonds als toehoorder betrokken te blijven bij het fonds. De BC heeft de heer Boonman vanwege
dezelfde redenen verzocht om als intern deskundige (met stemrecht) lid te blijven van de BC. De heer Boonman is
hiertoe bereid. Het hoofd pensioenbureau is gevraagd om als adviseur de vergaderingen van de BC bij te wonen.
Hiermee heeft de BC haar bemensing en deskundigheid gedurende het traject m.b.t. het onderzoek naar de toekomst
van het pensioenfonds veiliggesteld.
De BC komt normaliter eenmaal per twee maanden bijeen of zoveel vaker als de ontwikkeling van de beleggingen, van
de financiële markten of andere omstandigheden vereisen. Tevens komen 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 bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
Naam
Functie

Geboortejaar

Geslacht

J. Schepen

Voorzitter

1964

Man

H. van Papenvelt

Lid

1966

Man

E. Keijzer

Toehoorder

1960

Man

Op verzoek van de BOC zorgt mevrouw De Weerd (verbonden aan Aon) voor extra ondersteuning.
De heer Keijzer is door het bestuur benoemd als sleutelfunctiehouder Risicobeheer. Hierdoor kan hij geen lid meer zijn
van de BOC, maar hij kan wel als toehoorder bij de BOC plaatsnemen.

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 TPN 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 het gecorrigeerd en/of aangevuld.
De CC bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
Naam
Functie

Geboortejaar

Geslacht

A. van Schaik

Voorzitter

1962

Man

M. Snel

Externe communicatiedeskundige

1983

Vrouw

J. Riedijk

Toehoorder

1976

Man

Mevrouw Snel, werkzaam bij Blue Sky Group, is sinds juni 2016 betrokken bij en vanaf 22 juni 2017 aangesteld als
externe communicatiedeskundige van de CC. De heer Riedijk is in 2020 waarnemend sleutelfunctiehouder Interne
audit. Derhalve kan hij geen lid zijn van de CC, maar hij blijft wel als toehoorder bij de CC betrokken. Het hoofd
pensioenbureau is gevraagd om als adviseur de vergaderingen van de CC bij te wonen.
De CC komt minimaal eenmaal per kwartaal bijeen of zoveel vaker als de ontwikkelingen en/of omstandigheden dat
vereisen.
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Risicomanagementcommissie
TPN heeft sinds mei 2018 een risicomanagementcommissie (RMC). De ingezette koers van de RMC, waarbij gestreefd
wordt naar een volledig ingevuld Integraal Risico Management (IRM), past voor TPN binnen het beleid van het fonds om
IRM een prominenter onderdeel te maken van het bestuursproces.
De RMC beheert de risicomanagementmatrix waarin de risicocategorieën conform de FIRM-methodiek zijn uitgewerkt
in financiële en niet-financiële risico’s. Daarbij worden risico’s op detail, gevolgen, ernst, kans en mitigerende
maatregelen verder uitgewerkt en weergegeven, in gezamenlijkheid met een betrokken bestuurslid. Op deze wijze is de
betrokkenheid van het bestuur inzake integraal risicomanagement geborgd.
In 2019 heeft de RMC de Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) vormgegeven. De SIRA bestaat uit een aantal
onderdelen, namelijk het bespreken en scoren van een aantal specifieke integriteitsscenario’s, het herijken van de
FIRM-risico’s integriteit en het beschrijven van de werking van de integriteit rond de uitbestedingspartijen. De SIRA is
onderdeel van het jaarplan van de RMC.
Jaarlijks stelt de RMC een jaarplan Integraal Risico Management op. Hierin wordt minimaal rekening gehouden met de
wettelijk vereisten op het gebied van IRM. Aan het einde van ieder kalenderjaar rapporteert de RMC aan het bestuur en
wordt in een bestuursvergadering getoetst of het IRM-jaarplan (nog) voldoet aan het beleid. Waar nodig wordt het
gecorrigeerd en/of aangevuld.
De RMC bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
Naam
Functie

Geboortejaar

Geslacht

E. Keijzer

Voorzitter

1960

Man

J. Schepen

Lid

1962

Man

B. Smits

Toehoorder

1954

Man

Vanwege het voorzitterschap van de heer Smits bij de BC kan hij geen hij geen lid van de RMC zijn en neemt hij als
toehoorder plaats in de RMC. Het hoofd pensioenbureau is gevraagd om als adviseur de vergaderingen van de RMC bij
te wonen.
De RMC komt minimaal eenmaal per kwartaal bijeen of zoveel vaker als de ontwikkeling van de omstandigheden
vereisen.

Compliance officer
De heer Heine, werkzaam bij Internal Control & Governance Total Nederland N.V., is sinds 11 september 2018 de
compliance officer (CO) van het fonds. De CO is onafhankelijk van het bestuur en is 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.
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)
Met RiskCo is, nadat Aon in 2017 de activiteiten aan RiskCo heeft overgedragen, met terugwerkende kracht per
1 januari 2018 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar, tot 31 december
2022. De overeenkomst komt inhoudelijk sterk overeen met de overeenkomst die in 2015 is afgesloten met Aon.
RiskCo rapporteert per kwartaal over de dienstverlening en overlegt daarover met het bestuur. Daarnaast verstrekt
RiskCo ieder jaar (vanaf 2018) de ISAE 3402 type 2 rapportage aan het bestuur.
Aon heeft eind 2019 opnieuw afspraken gemaakt met TPN over een verlenging van de overeenkomst voor het jaar 2020
m.b.t. de bestuursondersteuning en de oplevering van het actuarieel rapport. Op 13 november 2019 heeft TPN positief
op het voorstel voor 2020 gereageerd en de overeenkomst met Aon ondertekend. In november 2020 is het bestuur van
TPN wederom akkoord gegaan met het verlengen van de overeenkomst met Aon voor het jaar 2021.
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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). Dit is contractueel vastgelegd in een
overeenkomst die in 2010 is afgesloten. Het bestuur geeft actief sturing aan het vermogensbeheerbeleid via de
beleggingscommissie (BC) en de Service Level Agreement (SLA) die met BSG is overeengekomen. 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 de BC en het
pensioenbureau worden geanalyseerd en samen met de SLA met de vermogensbeheerder worden besproken.
Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s die samenhangen met het vermogensbeheer.

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 J. Terheggen, lid van het A.G. en werkzaam bij actuarieel
bureau Mercer.
De BC van het fonds wordt bijgestaan door een externe beleggingsdeskundige, sinds begin 2019 is dit de heer Albrecht.
De CC van het fonds wordt bijgestaan door een externe communicatiedeskundige. In 2020 is dit mevrouw Snel,
werkzaam bij BSG.
De heer Riedijk is in 2020 de waarnemende sleutelfunctiehouder Interne audit. Hij wordt hierbij ondersteund door de
heer Mulder, werkzaam bij Mazars, die in 2020 de rol van vervuller Interne audit heeft. In 2021 vervult Mazars zowel de
functie van sleutelfunctiehouder als van vervuller betreffende Interne audit.

Toezichthouders
Overeenkomstig de Pensioenwet (PW) wordt op TPN toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). TPN rapporteert onder andere maandelijks aan DNB de actuele dekkingsgraad en
de beleidsdekkingsgraad.

Onafhankelijke accountant
Jaarlijks controleert een accountant, in 2020 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 en houderschap actuariële functie inzake IORP II
De heer J. Tol, lid van het A.G. en werkzaam bij Triple A is de certificerend actuaris van TPN.
Jaarlijks beoordeelt de certificerend actuaris 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 er wel of niet voldaan is aan
deze artikelen uit de PW.
De werkzaamheden en het houderschap van de actuariële functie in het kader van IORP II zijn vanaf 2019 eveneens
ondergebracht bij Triple A. De heer Tol is de sleutelfunctiehouder Actuarieel.
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4.

Bestuursaangelegenheden

4.1

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert regulier viermaal per jaar of zoveel vaker als de ontwikkelingen daarom vragen. Het bestuur en
het VO komen 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 2020 heeft het bestuur zesmaal vergaderd, het
betreft vier reguliere vergaderingen en twee extra vergaderingen. Het VO heeft aan drie vergaderingen deelgenomen.
Alle vergaderingen in 2020 zijn vanwege Covid-19 via Microsoft Teams gehouden. Naast de reguliere en extra
vergaderingen zijn er twee brainstormdagen geweest. Het VO heeft aan beide brainstormdagen deelgenomen.
Bij de eerste brainstormdag is aandacht geweest voor de situatie m.b.t. Covid-19, waaronder het bijeenroepen van het
crisisteam. Het crisisteam heeft naast de beleggingen ook liquiditeit, continuïteit en communicatie als standaard
onderwerpen behandeld. Er is tevens een discussie gevoerd over toepasbare bestuursmodellen en het rapport van de
visitatiecommissie is besproken. Tijdens de tweede brainstormdag is de risicomanagementmatrix doorgenomen en
besproken. Er is een update van de deskundigheidsmatrix, de geschiktheidsbevordering en het opleidingsplan
besproken. Daarnaast is er overleg met het VO geweest waarin onder andere de samenwerking met het VO is
besproken. De evaluatie van de externe dienstverlening m.b.t. beleggingen is besproken en afgerond. Tevens is de
invulling van de interne audit, charter en het auditplan onderwerp van gesprek geweest. Verder is er gesproken over de
stand van zaken en vervolgstappen in het onderzoek naar de toekomst van de pensioenregeling en de toekomst van
TPN. Het doel van de brainstormdagen was informatief, mening vormend en bedoeld om het inzicht van de
bestuursleden en de leden van het VO verder te versterken.
De gezamenlijke opleidingsdagen van het bestuur en VO hebben vanwege de huidige Covid-19 omstandigheden niet
plaatsgevonden. De sleutelfunctiehouders Interne audit en Risicobeheer hebben wel een Masterclass “IORP II – Interne
audit en Risicobeheer functie in de praktijk” gevolgd en de sleutelfunctiehouder Risicobeheer heeft de leergang niveau
B+ Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II gevolgd.
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn onder andere onderstaande agendapunten behandeld:
• Financiële situatie TPN;
• Herstelplan;
• Haalbaarheidstoets 2020;
• Crisisteam, situatie coronavirus;
• Voorziening overgangsregeling VPL;
• Toeslagverlening;
• Strategisch beleggingsbeleid, beleggingsrichtlijnen en beleggingsplan 2020-2021;
• Onderzoek toekomst fonds;
• Nieuwe Prognosetafel AG2020 en nieuwe flexibiliseringsfactoren;
• Document Prudent Person;
• ESG- betrokkenheidsbeleid.
Bovenvermelde punten worden hierna toegelicht.

Financiële situatie TPN
Het pensioenvermogen is ultimo 2020 met ongeveer 7% toegenomen, voornamelijk als gevolg van de resultaten op de
aandelenmarkten. Door een lagere rentestand t.o.v. ultimo 2019 zijn de pensioenverplichtingen met circa 12%
toegenomen. Dit alles resulteert in een daling van de actuele dekkingsgraad met 4,1 procentpunt, waardoor deze per
31 december 2020 uitkomt op 103,9%. De beleidsdekkingsgraad betreft het gemiddelde van de dekkingsgraad van de
voorgaande 12 maanden. Het stijgende vermogen en de stijgende pensioenverplichtingen per ultimo 2020 zorgen
ervoor dat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 lager uitkomt, namelijk op 97,7%.
De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 118,1% en ook lager dan de vereiste minimale
dekkingsgraad van 104,1%. TPN bevindt zich derhalve in een situatie van dekkingstekort.
Naast de uitbraak van het coronavirus hadden ook de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit grote invloed op de
financiële markten. De komst van het coronavaccin eind 2020 zorgde voor een positieve stemming op de financiële
markten in het vierde kwartaal. Naar verwachting keert de politieke stabiliteit in de Verenigde Staten (VS) enigszins
terug met de verkiezing van Joe Biden. Met het gesloten handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk eind december is een wanordelijke Brexit voorkomen.
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De nominale rente is sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus op een laag niveau blijven staan. De lockdown
maatregelen die eind van het jaar in Europa zijn ingesteld, hebben geleid tot een verslechtering van de economische
groei. Ook in de VS wijzen recente cijfers op een tempering van economische groei. De impact van de eerste coronagolf
op de wereldeconomie was echter veel groter. Overheidssteun om verlies van arbeidsplaatsen te beperken of
inkomenssteun te verlenen, blijft voorlopig cruciaal.
De Blue Sky Group houdt (op verzoek van het bestuur) het bestuur voortdurend op de hoogte van onder andere de
situatie op de financiële markten. Voor meer informatie betreffende de financiële markten verwijzen wij u naar paragraaf
8 “Beleggingenparagraaf”.

Herstelplan
Per 31 december 2019 was de beleidsdekkingsgraad (105,6%) van TPN lager dan het niveau van het vereist eigen
vermogen (118,5%). TPN heeft daarom eind maart 2020 een hernieuwde versie van het herstelplan ingediend.
In de berekeningen is, conform voorgaande jaren, uitgegaan van de Mercer economische veronderstellingen, nu per
1 januari 2020. Deze liggen onder de (nieuwe) maximale parameters uit het besluit FTK. DNB heeft op 4 juni 2020
schriftelijk aangegeven met het ingediende herstelplan in te stemmen. Startend vanuit een actuele aanwezige
dekkingsgraad van 108,0% per 31 december 2019 herstelt de beleidsdekkingsgraad zich in een periode van circa 6 jaar
tot boven het strategisch vereist eigen vermogen van 119,6%. Dit is binnen de herstelperiode van 10 jaar.
Omdat per 31 december 2020 de beleidsdekkingsgraad (97,7%) zich nog onder het vereist eigen vermogen bevond,
heeft het fonds in maart 2021 een hernieuwde versie van het herstelplan ingediend. In de berekeningen is uitgegaan
van de Mercer economische veronderstellingen, nu per 1 januari 2021. De hieruit resulterende rendementen zijn lager
dan de meest recente maximale parameters volgens het besluit FTK. DNB heeft op 19 mei 2021 schriftelijk aangegeven
met het ingediende herstelplan in te stemmen.

Haalbaarheidstoets 2020
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 (= maatstaf voor koopkrachtbehoud van het pensioen) 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 een ondergrens vaststellen voor het verwachte
pensioenresultaat en een maximale afwijking met betrekking tot het pensioenresultaat in het slechtweer-scenario.
Deze grenzen 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 grenzen.
De aanvangshaalbaarheidstoets moet worden uitgevoerd bij de uitvoering van een nieuwe pensioenregeling en bij
significante beleidswijzigingen. De wijziging van de premiesystematiek (vanaf 2017 op basis van verwacht rendement
waar eerst de 60-jaarsgemiddelde rente werd gehanteerd) en de wijziging van het toeslagbeleid (vanaf 2017 is de
maatstaf prijsindex in plaats van loonindex) zijn redenen waarom TPN in 2017 een aanvangshaalbaarheidstoets heeft
laten uitvoeren door Mercer. De aanvangshaalbaarheidstoets is uitgevoerd conform het beleid van het fonds per
1 januari 2017. De resultaten zijn door het bestuur ingediend bij DNB.
Bij de aanvangshaalbaarheidstoets in 2015 heeft TPN de ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vastgesteld
op 90%. De maximale afwijking in het slechtweer-scenario is vastgesteld op 40%.
In de haalbaarheidstoets van 2020 is het verwachte pensioenresultaat 97,5%, met een maximale afwijking in het
slechtweer-scenario van 28,0%. Deze resultaten vallen dus binnen de vastgestelde grenzen.
Er zijn twee bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar. Er is nu met 10.000 in plaats van 2.000 scenario’s doorgerekend
en er is door DNB bij de vaststelling van de scenariowolk voor het eerst rekening gehouden met de in 2019 voorgestelde wijziging van de UFR en gewijzigde maximale parameters van de Commissie Dijsselbloem. Door de nieuwe
scenariowolk zijn de resultaten gunstiger dan vorig jaar.
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Huidige
grenzen
Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op fondsniveau
(uitgangspositie VEV)
Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op fondsniveau
Maximale afwijking van
pensioenresultaat op fondsniveau
in slechtweer-scenario

90%

Aanvanghaalbaarheidstoets
2017
101,7%

Haalbaarheids
-toets 2018

Haalbaarheids
-toets 2019

Haalbaarheids
-toets 2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

90%

93,5%

98,2%

94,1%

97,5%

40%

32,3%

30,8%

31,4%

28,0%

De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven geen garantie dat er in de toekomst indexatie kan worden toegekend.
Wel geeft het bestuur aan belanghebbenden inzicht in het verwachte pensioenresultaat, waarmee wordt beoogd te
voorkomen dat er te hoge of onrealistische verwachtingen zijn.

Crisisteam, situatie coronavirus
In december 2019 is het coronavirus in de regio Wuhan in China uitgebroken. Het coronavirus met de naam Covid-19 is
een griepvariant en veroorzaakt vooral luchtwegaandoeningen. In eerste instantie bleef het virus beperkt tot China.
Inmiddels is het virus wereldwijd verspreid en neemt het aantal besmettingen nog steeds toe.
Het coronavirus is maatschappelijk ontwrichtend en deze onrust had gedurende het eerste halfjaar van 2020 een
negatieve impact op de financiële markten.
Het crisisteam van TPN is op 10 maart 2020 voor het eerst (via digitale communicatie) bij elkaar gekomen om de
situatie te bespreken. Tot medio mei heeft het crisisteam 4 keer vergaderd. Daarna is afgesproken om de
vergaderingen niet meer te plannen, maar afhankelijk van de ontwikkelingen ad hoc te laten plaatsvinden.
De impact op de actuele dekkingsgraad van TPN was behoorlijk. Deze daalde van 103,4% eind januari 2020 naar 91,4%
eind maart 2020. Eind 2020 is de dekkingsgraad hersteld naar 103,9%. Omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddeld
percentage is over 12 maanden, is deze verder gedaald naar 97,7% eind 2020.
De voornaamste oorzaken voor de daling in maart 2020 waren:
Het uitbreken van de pandemie heeft een behoorlijke daling van de financiële markten veroorzaakt. Dit betreft
vooral de aandelen;
De rente is wederom gedaald (verplichtingen nemen toe);
De mislukte onderhandelingen van de OPEC en scherpe daling van de olieprijzen.
Het bestuur heeft op diverse gelegenheden, maar voornamelijk tijdens de bestuursvergadering van 10 september 2019,
uitgebreid over diverse stressscenario’s gesproken en mogelijke beschermingsmaatregelen m.b.t. een eventueel
deflatiescenario. De onderzochte protectiemogelijkheden betroffen het afdekken van het renterisico en het afdekken
van het aandelenrisico. Deze protectiemogelijkheden zijn echter tijdelijk en duur. Daarnaast zal zeer waarschijnlijk ook
de risicohouding buiten de afgesproken bandbreedte terechtkomen. Het bestuur heeft toen de conclusie getrokken om
in een dergelijk scenario het huidige beleid aan te houden.
Het voortzetten van het huidige beleid wordt ondersteund door de volgende beleggingsovertuigingen van het fonds:
•
Op lange termijn wordt beleggingsrisico beloond met een positief rendement;
•
Beleggen brengt op korte termijn het risico op verlies met zich mee;
•
Rendement is nodig om het pensioen betaalbaar te houden en toeslag te kunnen verlenen.
Het crisisteam meent dat bovenstaande situatie toepasbaar is op de situatie m.b.t. de coronapandemie en dat de
genomen maatregelen gedurende de eerste maanden van 2020 adequaat waren. Dit is ook door het bestuur bevestigd
op de bestuursvergadering van 2 april 2020 en op de brainstormdag van 28 april 2020. Het fonds is een langetermijnbelegger. Incidentele en “speculatieve” handelingen om van dergelijke marktbewegingen te profiteren, behoren niet
tot een prudent beleid. Daarnaast kan worden aangegeven dat een goede diversificatie van de beleggingen heeft
plaatsgevonden om zoveel mogelijk risico te spreiden. Ondanks de verwachtingen dat herstel zou optreden, is TPN in de
loop van 2020 in een situatie van onderdekking gekomen. De beleidsdekkingsgraad is eind 2020 gedaald naar 97,7%
daalt en komt dichter bij de kritische dekkingsgraad (90,5%) te liggen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, zijn
eventuele maatregelen nodig.
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Het overleg van het crisisteam was iedere vergadering ingedeeld op de onderstaande hoofdpunten.
1. Beleggingen
2. Liquiditeiten
3. Continuïteit/communicatie
1. Beleggingen
De financiële markten waren eind 2020 minder volatiel. Dit vanwege de laatste berichtgevingen over het coronavirus,
de beschikbaarheid van vaccins en de (genomen of loslaten van) maatregelen. De ingezette lijn zet zich begin 2021
voort.
Er zijn in 2020 vier scenario’s benoemd:
• V (vlot herstel)
• U (uitgesteld herstel)
• L (langlopende ellende)
• W (weer - terugkomend - corona)
Het is erg lastig om aan te geven welke van de 4 scenario’s het uiteindelijk zal worden, maar voor Europa lijkt het
herstel meer op het U-vormig scenario. De OPEC heeft de onderhandelingen hervat en heeft een akkoord bereikt.
De rente blijft laag. De assets van het fonds bevonden zich in 2020 binnen de afgesproken bandbreedtes en een
tussentijdse herbalancering was niet nodig. De (normale) herbalancering heeft in mei plaatsgevonden. Een aantal
stappen inzake de implementatie van de vastrentende waarden zijn tijdelijk “op hold” gezet in afwachting van een
geschikter moment. In het 4e kwartaal van 2020 is de implementatie alsnog afgerond.
2. Liquiditeiten
De aangesloten ondernemingen hebben de ingehouden pensioenpremie gedurende 2020 zonder problemen kunnen
afdragen. TPN heeft aangegeven te willen praten zodra dit eventueel wel een issue gaat worden. De ontvangen premies
zijn voldoende om de maandelijkse uitkering te kunnen betalen. Daarnaast is vanuit BSG aangegeven dat er,
onafhankelijk van de pensioenpremies, voldoende liquiditeit kan worden gegenereerd voor de uitbetaling van de
pensioenuitkeringen.
3. Continuïteit/communicatie
Het was te merken dat een aantal bestuurders het in deze situatie drukker had dan normaal. Maar de beschikbaarheid
is in de praktijk voldoende gebleken en overleg met digitale middelen gaat goed. Het pensioenbureau (1 persoon) is
kwetsbaar. Dit blijft een aandachtspunt. TOTAL, RiskCo, BSG en Mercer hebben hun bedrijfsmaatregelen om de
continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen verder aangescherpt. Deze maatregelen zijn met TPN gedeeld.
Vooral het thuiswerken is geactiveerd.
Voor de deelnemers zijn er op de website berichten geplaatst m.b.t. de coronacrisis. Ook in de nieuwsbrieven is hier
aandacht aan besteed.
Er is telefonisch contact geweest met de toezichthouder (DNB). Het bovenstaande is ook met de toezichthouder
besproken. DNB was positief over het bijeenroepen van het crisisteam en de wijze waarop continuïteit van de
werkzaamheden is gewaarborgd. DNB heeft aangegeven om op te letten met betrekking tot overleg via internet, maar
er zijn nog geen issues m.b.t. de veiligheid bekend. Er is afgesproken om contact te houden over deze situatie indien dit
voor beide partijen wenselijk is.
Medio mei 2020 was de situatie redelijk overzichtelijk geworden en de beleggingscommissie, risicomanagementcommissie en communicatiecommissie kunnen vanuit hun commissies en verantwoordelijkheden deze situatie weer
begeleiden waardoor het crisisteam, vanaf medio mei, geen toegevoegde waarde meer had. De commissies en het
pensioenbureau houden het gehele bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen. Er is afgesproken om het crisisteam
weer bij elkaar te roepen als er bij de hoofdpunten weer extreme ontwikkelingen plaatsvinden.

Voorziening overgangsregeling VPL
In het eerste halfjaar van 2018 heeft DNB een nieuwe zienswijze gepubliceerd op het Uitvoeringsbesluit
pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 ten aanzien van de financiering van VPL-pensioen. Deze wijziging, die per 29
november 2017 is ingegaan, betekent dat pensioenfondsen een actuariële koopsom in rekening moeten brengen,
inclusief opslagen voor kosten en voor vereist eigen vermogen. Immers als pensioenfondsen VPL-toezeggingen tegen
een te laag niveau inkopen, dan vloeit pensioenvermogen naar het VPL-inhaalpensioen.
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Alleen voor zover de actuele dekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen, is het toegestaan om een koopsom
in rekening te brengen tegen het niveau van ten minste die actuele dekkingsgraad.
Per 25 december 2018 heeft de minister van SZW de regelgeving voor VPL-inhaalpensioen gewijzigd. In afwijking van de
hoofdregel, mag een pensioenfonds, indien het eigen vermogen van het pensioenfonds op het moment van inkoop
lager is dan het vereist eigen vermogen, de opslag verlagen tot de hoogte van het eigen vermogen.
Voor de verplichtingen met betrekking tot de voorwaardelijke VPL-aanspraken is een bestemmingsreserve gevormd.
Uit actuariële analyses is de afgelopen jaren gebleken dat de aanwezige bestemmingsreserve ontoereikend is om alle
voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken in te kopen voor of op 31 december 2020. TPN heeft de ondernemingen
hiervan op de hoogte gebracht.
De ondernemingen hebben aangegeven om de voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor 31 december 2020 te
willen inkopen om verdere risico’s te vermijden. Nadat TPN de verzoeken had ontvangen, heeft TPN haar actuarieel
adviseur gevraagd om berekeningen uit te voeren met het doel om, aan de ondernemingen, inzicht te verschaffen in de
mate van ontoereikendheid van de betreffende reserve. Op basis van deze berekeningen hebben de ondernemingen
bevestigd het voornemen te hebben om alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor betrokken deelnemers in
te kopen.
Gezien de economische situatie van de aangesloten ondernemingen en de evenwichtigheid heeft het bestuur besloten
om de solvabiliteitsopslag te verlagen van 10% naar 4,1% (niveau MVEV) om de inkoop van de voorwaardelijk
toegezegde VPL-aanspraken voor de betrokken deelnemers te kunnen garanderen. TPN heeft dit afgestemd met DNB
en voldoet hiermee aan de wettelijke vereisten voor de VPL-financiering. Zeeland Refinery heeft de VPL-aanspraken per
30 september 2020 ingekocht en de overige ondernemingen hebben de VPL-aanspraken per 30 juni 2020 ingekocht.
Alle inkoopsommen zijn door TPN ontvangen en samen met de bestemmingsreserve zijn de voorwaardelijk toegezegde
VPL-aanspraken gefinancierd.

Toeslagverlening
De beleidsdekkingsgraad was eind oktober 2020, de peildatum voor toeslagverlening, 98,1%. De beleidsdekkingsgraad
ligt daarmee onder de wettelijke ondergrens voor toeslagverlening van 110%. De actuele dekkingsgraad per 31 oktober
2020 was 95,8%. Op basis van de wettelijke bepalingen is er geen toeslag per 1 januari 2021 mogelijk. Het bestuur heeft
derhalve eind 2020 besloten om per 1 januari 2021 geen indexatie te verlenen.

Strategisch beleggingsbeleid, beleggingsrichtlijnen en beleggingsplan 2020-2021
De Investment Policy Statement (IPS) is in juni 2019 geactualiseerd en in de bestuursvergadering van 25 juni 2019 door
het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en vormt het fundament onder het beleggingsbeleid. Het Strategisch
beleggingsbeleid beschrijft de volledige inrichting van het beleggingsbeleid van TPN en is een onderdeel van de ABTN.
Het Strategisch beleggingsbeleid gaat verder waar de IPS eindigt. Het bestuur heeft het Strategisch beleggingsbeleid op
2 april 2020 vastgesteld. Het voornaamste doel was om in deze versie de doublures en eventuele inconsistenties met
andere documentatie op te lossen.
De beleggingsrichtlijnen zijn een aanvulling op de IPS en het Strategisch beleggingsbeleid. De beleggingslijnen zijn
eenduidig, meetbaar en implementeerbaar en zijn in 2020 op een aantal punten aangepast. De strategische
normgewichten van de aandelenportefeuille zijn aangepast en in lijn gebracht met de allocatiestudie aandelen, het
rente- en valutabeleid is aangepast en er is een aanpassing gedaan met betrekking tot de ESG-criteria. De uitsluiting van
controversiële wapens is in lijn gebracht met het ESG-beleid van TPN.
Het beleggingsplan 2020-2021 is door het bestuur ook op 2 april 2020 vastgesteld. Dit plan loopt van de herbalancering
van mei 2020 tot de herbalancering van mei 2021 en bevat een terugblik op 2019 en vooruitblik op 2020 en 2021.
Vanwege het onderzoek naar de toekomst van het fonds worden de additionele illiquide beleggingen, indien mogelijk,
beperkt.

Onderzoek toekomst fonds
Voor meer informatie betreffende het onderzoek naar de toekomst van het fonds verwijzen wij u naar paragraaf 10
“Toekomstparagraaf”.
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Nieuwe Prognosetafel AG2020 en nieuwe flexibiliseringfactoren
Het Actuarieel Genootschap heeft de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. De levensverwachtingen voor zowel
mannen als vrouwen zijn ten opzichte van de Prognosetafel AG2018 gedaald. De stijging van de levensverwachting gaat
minder hard door voornamelijk modelverfijningen en sterftewaarnemingen in Nederland (in 2018 was een relatief
hevig griepseizoen). DNB verwacht van pensioenfondsen dat de gehanteerde grondslagen voldoen aan de eis van
actualiteit en TPN heeft deze lijn altijd gevolgd (consistente gedragslijn). Het bestuur besloot de nieuwe Prognosetafel
AG2020 per 30 november 2020 toe te laten passen. Bij toepassing daalt de voorziening, neemt de dekkingsgraad toe en
daalt de (gedempte) kostendekkende premie.
De flexibiliseringsfactoren worden in principe elke twee jaar opnieuw vastgesteld, maar gezien de forse rentedaling van
de rekenrente in 2019 adviseerde Mercer om de flexibiliseringsfactoren tussentijds aan te passen per 1 januari 2020.
In 2020 is de rente fors verder gedaald en heeft Mercer opnieuw geadviseerd om de flexibiliseringsfactoren vanaf
1 januari 2021 tussentijds te actualiseren. Het bestuur heeft dit advies opgevolgd en besloten om de flexibiliseringsfactoren opnieuw vast te laten stellen.

Document Prudent Person
In artikel 135 van de Pensioenwet (PW) is opgenomen dat een pensioenfonds een beleggingsbeleid voert dat in
overeenstemming is met de “prudent person” regel. In het Besluit FTK (artikel 13 en 13a) zijn nadere regels gesteld aan
het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Het bestuur besloot om het verzoek van de certificerend actuaris op te
volgen en heeft een separaat document opgesteld waarin wordt aangegeven dat TPN voldoet aan de “prudent person”
regels.

ESG-betrokkenheidsbeleid
Op 10 juni 2019 is de Shareholders Rights Directive II (SRD II) van de Europese Unie vertaald in Nederlandse wetgeving.
Op 3 september 2020 volgden zwaardere eisen. Het doel van de SRD II is de langetermijnvisie van de aandeelhouders
(waaronder pensioenfondsen) te bevorderen. De betreffende wetgeving bevat veel verplichtingen voor
pensioenfondsen op basis van “pas toe of leg uit”. Dit betekent dat een pensioenfonds de richtlijn kan toepassen of een
uitleg kan geven waarom (nog) niet aan de richtlijn wordt voldaan. Omdat het toekomstperspectief van TPN beperkt zal
zijn (voor meer informatie betreffende het onderzoek naar de toekomst van het fonds verwijzen wij u naar paragraaf 10
“Toekomstparagraaf”), heeft BSG in november 2020 voorgesteld (ondersteund door de BC) om geen engagement te
voeren. Het bestuur besloot het ESG-betrokkenheidsbeleid te heroverwegen en engagement op dit niet moment niet
toe te passen.

4.2

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie (BC) heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd waarvan 4 maal met Blue Sky Group (BSG).
De belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen waren:
• Financiële situatie en marktontwikkelingen (vast agendapunt);
• Het monitoren van de renteafdekking (vast agendapunt)/rentebeleid;
• Rapportages BSG: maand- en kwartaalrapportages en factsheets (vast agendapunt);
• Evaluatie beleggingsresultaten BSG en het monitoren van de posities (onder andere TE en VEV);
• Strategisch beleggingsbeleid/Beleggingsplan 2020 – 2021;
• Diversificatiestudie vastrentende waarden (VRW);
• Intrekken mandaat TAA;
• ESG-beleid (Environmental, Social en Governance).
De BC heeft het bestuur over al deze onderwerpen geadviseerd.
Financiële situatie en marktontwikkelingen
Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van de coronacrisis een flinke klap
en de dekkingsgraad daalde in maart 2020 zelfs tot 91,4%. Daarna herstelde de dekkingsgraad geleidelijk. Deze stijging
is voornamelijk veroorzaakt door het rendement op de aandelen (eind 2020: 8,9%). Overheden en centrale banken
kondigden omvangrijke steunmaatregelen aan. In de zomer van 2020 werden de lockdown maatregelen versoepeld,
waarop economieën weer langzaam gingen draaien. Vooral in het vierde kwartaal was er een positieve stemming op de
financiële markten. De aankondiging van positieve onderzoeksresultaten en de goedkeuring van coronavaccins in een
aantal landen lagen hieraan ten grondslag.
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Met de verkiezing van Joe Biden in de Verenigde Staten keert naar verwachting de politieke stabiliteit terug.
De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben in december een handelsakkoord gesloten. Hiermee is een
wanordelijke Brexit voorkomen.
De centrale banken hebben, om de economische schade van de corona-uitbraak te beperken, de rentes verder
verlaagd. Door de lagere rente stijgen de verplichtingen. Een omgekeerde beweging bleek in november toen de
verplichtingen juist zijn gedaald omdat de levensverwachting minder snel stijgt dan verwacht. Dit werd zichtbaar in de
nieuwe prognosetafel die het Actuarieel Genootschap publiceerde en door het fonds is toegepast. Ultimo 2020 was de
dekkingsgraad van het pensioenfonds hersteld tot 103,9%. Het vermogen van het pensioenfonds bestaat uit de premie
die de deelnemers en werkgever betalen en de rendementen die het pensioenfonds maakt. Over 2020 haalde het
pensioenfonds een totaalrendement van 6,2%.
De ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 zijn specifiek bij paragraaf 4.1 “Bestuursvergaderingen” beschreven.
De verwachting voor 2021 is positief vanwege de vaccinatieprogramma’s. Dit ondanks het wederom oplopende aantal
besmettingen waardoor lockdown maatregelen zijn ingesteld die leiden tot een verslechtering of hapering van de
economische groei. De beperkingen zullen (gedeeltelijk) van kracht blijven, totdat de meerderheid van de bevolking is
gevaccineerd. Voor de ontwikkelde landen zal dit tot en met de zomer duren. In de ontwikkelingslanden zal dit meer
tijd vergen. We verwachten dat het herstel vooral in het tweede halfjaar aan kracht zal winnen.
Het monitoren van de renteafdekking/rentebeleid
De BC monitort en bespreekt iedere vergadering de renteafdekking. Het bestuur bespreekt en past het renteafdekkingsbeleid mogelijk aan de hand van een aantal triggerpoints aan. Deze triggerpoints bestaan uit een combinatie
van de hoogte van de (beleids-)dekkingsgraad en de stand van de rente. De combinatie in deze matrix geeft vervolgens
aan hoe hoog de renteafdekking zou kunnen zijn. De BC zal het bestuur informeren wanneer de afdekking van het
renterisico in een ander segment van de matrix valt of wanneer zij dit anderszins nodig vindt. De matrix wordt gebruikt
als begeleidingsdocument voor de discussie rond het al dan niet aanpassen van de renteafdekking.
De matrix wordt niet zonder meer blind gevolgd. Het bestuur kan zich dan vervolgens beraden of er aanvullend beleid
en/of maatregelen nodig zijn.
Terugkijkend vanaf het moment dat besloten is de renteafdekking te verlagen in 2015 heeft de rente eerst naar
beneden bewogen alvorens licht te stijgen en in 2020 is de rente verder gedaald tot zelfs even negatief aan het begin
van het jaar. De in 2015 verwachte stijging van de rente (en de keuze destijds om daarop in te spelen door de
renteafdekking fors te verlagen) heeft nog niet plaatsgevonden. Het aandelenrendement heeft vanaf 2018, en ook in
2020, de meeste impact op de dekkingsgraad gehad en er was weinig impact van de rente. De rentestaffel gaf in 2020
aanleiding om de renteafdekking te handhaven en deze boven de ondergrens van 30% te houden. De hoogte van het
risicoprofiel was daarbij doorslaggevend. Het bestuur besloot om het advies van de BC om de huidige renteafdekking te
handhaven op te volgen. Ultimo december 2020 was de renteafdekking gedaald naar 29,9%. In januari 2021 was de
renteafdekking weer gestegen boven de harde ondergrens van 30%.
De rente is de belangrijkste risicofactor voor een pensioenfonds. De BC wil, ondersteund door de discussies die bij
iedere vergadering over de rente worden gevoerd, een nieuw rentebeleid opstellen en dit samen met het bestuur
bespreken. Het opstellen van een nieuw rentebeleid hangt nauw samen met het uitvoeren van een ALM-studie.
Vanwege de status van het onderzoek naar de toekomst van het fonds zal in 2020 nog geen ALM-studie en herziening
van het rentebeleid plaatsvinden.
Rapportages BSG: maand- en kwartaalrapportages en factsheets
Naast de kwartaalrapportage levert BSG ieder kwartaal een risicodashboard en een rapportage betreffende de VEV en
TE. De VEV- en TE-rapportages worden in de bestuursvergaderingen vanaf 2019 bij het onderdeel Risicomanagement
besproken. Iedere maand ontvangt het fonds een maandrapport. De rapportages worden door de BC en het bestuur
met de vermogensbeheerder besproken.
BSG heeft in 2020 ook extra informatie inzake bijzondere omstandigheden, zoals voornamelijk m.b.t. de Covid-19
pandemie, geleverd.
Tijdens de bestuursvergaderingen is regelmatig gesproken over scenariodenken. BSG heeft daarom in ieder
risicodashboard een actueel themascenario uitgewerkt. Verder komen ook steeds het basis-, inflatie- en
deflatiescenario in deze rapportage aan de orde.
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Evaluatie beleggingsresultaten BSG en het monitoren van de posities (onder andere TE en VEV)
In 2020 hebben een aantal evaluaties en analyses plaatsgevonden waarvan er onderstaand een aantal zijn genoemd.
BSG heeft in 2020 het beheer van de illiquide portefeuille geëvalueerd. Het betreft hier de categorieën privaat
vastgoed, hypotheken en private equity. BSG heeft op basis van dit rapport twee aanbevelingen aan TPN meegegeven
die vanwege de status van het onderzoek naar de toekomst van het fonds tijdelijk worden geparkeerd. Daarnaast heeft
BSG ook het beheer van de liquide portefeuille en de overlayportefeuille geëvalueerd.
Verder heeft er een allocatiestudie vastgoed plaatsgevonden. Hieruit volgt dat private infrastructuur niet geschikt is
voor de portefeuille van TPN maar privaat en publiek vastgoed wel. De implementatie van deze studie wordt, vanwege
de status waarin het onderzoek naar de toekomst van het fonds zich bevindt, voorlopig uitgesteld.
De SLA is geëvalueerd en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
Uit de VEV- en TE-rapportages blijkt dat de TE in 2020 binnen de bandbreedte is gebleven. Bij de VEV is m.b.t. ultimo
het 2e kwartaal van 2020 geconstateerd dat het strategisch vereist vermogen (118,7%) hoger was dan het feitelijk
vereist eigen vermogen (118,1%). Het feitelijk vereist eigen vermogen lag buiten de vastgestelde bandbreedte van + of /- 2%-punt rondom de vereiste dekkingsgraad behorende bij het gewenste risicoprofiel uit de ALM-studie (120,5%).
De overschrijding is veroorzaakt door een technisch effect van de rente op de werking van de VEV-formule (die door
DNB wordt voorgeschreven). Dit uitzonderlijk voorval leidde niet tot een wijziging van het gevoerde beleid.
Strategisch beleggingsbeleid/Beleggingsplan 2020 – 2021
Het Strategisch Operationeel Beleggingsplan (SOB) is in 2020 vervangen door het Strategisch beleggingsbeleid.
In het Strategisch beleggingsbeleid van het fonds wordt aangegeven hoe het fonds wil beleggen (conform beleid
vastgesteld vanuit de ALM-studie), het is een document van het fonds. De eigen beleggingscyclus die TPN hanteert,
wordt in het document weergegeven. Dit sluit aan bij wat DNB aangeeft. De algemene kaders, het Strategisch
beleggingsbeleid en het jaarplan beleggingen sluiten daar ook bij aan. Het bestuur heeft het Strategisch
beleggingsbeleid in de bestuursvergadering van 2 april 2020 goedgekeurd.
Het beleggingsplan is met name de invulling van de beleggingsportefeuille voor het komende beleggingsjaar vanuit de
investment beliefs. Het ESG-beleid is in het beleggingsplan opgenomen. Het bevat verder een beschrijving van de
marktomstandigheden, de impact van verschillende economische scenario’s (die BSG voor zich ziet) en de
geagendeerde beleggingsonderwerpen voor 2020. Er is door BSG een check gedaan voor de passendheid van het beleid
bij TPN. In het beleggingsplan is op verzoek van het bestuur opgenomen dat additionele illiquide beleggingen indien
mogelijk worden beperkt gezien het onderzoek naar de toekomst van het fonds. Het bestuur heeft het beleggingsplan
in de bestuursvergadering van 2 april 2020 goedgekeurd.
Het bestuur heeft besloten om tijdelijk (tot de keuze voor de toekomst definitief is gemaakt) geen nieuwe
commitments aan te gaan m.b.t. illiquide beleggingen. Het bestuur onderzoekt samen met de sociale partners de
toekomst van de pensioenregeling en het fonds. In het geval van liquidatie en collectieve waardeoverdracht naar een
ander pensioenfonds zullen de beleggingen van TPN naar alle waarschijnlijkheid (gedeeltelijk) verkocht moeten
worden. De liquiditeit van de beleggingen speelt dan een cruciale rol. In het geval van een liquidatie van TPN moeten de
illiquide beleggingen mogelijk tegen hoge kosten worden verkocht. Het niet verder aangaan van nieuwe commitments
reduceert dat risico. De keerzijde is een mogelijke verslechtering van de rendements-risicoverhouding.
Diversificatiestudie vastrentende waarden (VRW)
BSG heeft een studie verricht naar de beste invulling van de matching- en returnportefeuille voor het fonds. De studie is
goed ontvangen door de BC. Na een aantal intensieve overleggen tussen BSG, de BC en het bestuur is de
diversificatiestudie VRW en het bijbehorende implementatieplan in oktober 2019 goedgekeurd.
De verhouding tussen de matching- en returnportefeuille wordt aangepast naar 40% om 60%. Om ons moverende
redenen wordt afscheid genomen van Inflation Linked Bonds, is het percentage hypotheken opgehoogd en wordt via
renteswaps de rentehedge op het gewenste niveau gebracht. De vastrentendewaardenportefeuille heeft twee hoofddoelstellingen: bijdragen aan nominale zekerheid en koopkrachtbehoud. Daarom wordt de portefeuille vastrentende
waarden opgedeeld in twee subportefeuilles met ieder hun eigen doel: een matchingportefeuille voor het voldoen aan
nominale zekerheid en een returnportefeuille om indexatie mogelijk te maken. Bij de implementatie zullen
vastrentende waarden beleggingspools worden omgezet. Het efficiënter inrichten van de beleggingspools door BSG
heeft ook bij de aandelen plaatsgevonden. In februari is de wereldwijde obligatieportefeuille getransiteerd.
De EMD-transitie was uitgesteld vanwege corona en is half juni hervat. De volledige implementatie van de
vastrentendewaardenportefeuille is begin vierde kwartaal van 2020 afgerond.
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Intrekken mandaat TAA
TPN heeft de Tactische Asset Allocatie (TAA) op het liquide deel van de beleggingsportefeuille uitbesteed aan BSG.
TPN (en de BC) nemen zelf geen tactische beslissingen. Het TAA-model van BSG is trendvolgend en gericht op de
middellange termijn. Het is ongeschikt om op korte termijn schokken op de financiële markten te voorspellen.
Actief beheer, waaronder TAA, verhoogt de governance last en de TAA verhoogt de druk voor TPN het mandaat voor
BSG effectief aan te sturen en te begrenzen. De evaluatie van actief beheer in 2019 liet zien dat het resultaat van TAA
licht negatief was. De huidige beleggingsovertuigingen laten ruimte om de TAA aan of uit te zetten. Het bestuur heeft
besloten om het mandaat voor de Tactische Asset Allocatie in te trekken. Dit besluit is in principe definitief (voor
onbepaalde tijd), maar het bestuur kan in een later stadium besluiten het TAA-mandaat weer aan te zetten.
ESG-beleid (Environmental, Social en Governance)
Verantwoord beleggen is een onderdeel van het beleggingsbeleid van TPN. Het bestuur heeft in 2014 besloten om
Environmental, Social en Governance (ESG)-beleid te integreren in het beleggingsbeleid. Dit betekent onder andere
aansluiting bij de United Nations Principles of Responsible Investment (UNPRI). De UNPRI is in oktober 2014
ondertekend. De zes kernprincipes van de UNPRI zijn:
▪
Het integreren van ESG;
▪
Het opstellen als actief eigenaar;
▪
Inzetten voor de openbaring van ESG-aspecten door de entiteiten waarin wordt belegd;
▪
Acceptatie en implementatie van de UNPRI in de beleggingssector bevorderen;
▪
Samenwerken om de UNPRI voortvarend te implementeren;
▪
Verslag uitbrengen met betrekking tot de voortgang van de integratie.
Met betrekking tot de verdere integratie van maatschappelijk verantwoord beleggen in de beleggingsportefeuille van
het fonds wordt op een zestal punten actie ondernomen:
- Wettelijk kader en uitsluitingen. De externe vermogensbeheerders zijn geïnstrueerd geen effecten te kopen van
producenten van clustermunitie. In geval van een schending wordt de uitvoerder onverwijld op de hoogte gebracht
door Northern Trust, de bewaarder van de stukken.
- Actief aandeelhouderschap. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een effectief instrument om de belangen
van het fonds te beschermen en om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het uitoefenen van
stemrecht bij volmacht wordt gezien als een belangrijk actief onderdeel van het beleid ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarom wordt gestemd op basis van de UNPRI-principes en over de
uitgebrachte stemmen wordt gerapporteerd. Het uitoefenen van stemrecht over aandelen in de pools is in 2015 door
de uitvoerder in eigen hand genomen in plaats van dit over te laten aan de externe vermogensbeheerders.
Hierdoor wordt het stemrecht toegespitst op de eigen normen en waarden van het fonds. Er is een externe partij
aangetrokken om de uitoefening van stemrecht te coördineren, collectief met meerdere institutionele beleggers.
- Class actions. Er wordt namens het fonds waar mogelijk aangesloten bij class actions, gezamenlijke rechtszaken tegen
een onderneming door een groep van gedupeerden.
- Aansturing van de externe vermogensbeheerders. Er wordt bij de externe managers op aangedrongen om bij de
investeringsbeslissingen niet alleen financiële aspecten mee te nemen in de risico-rendementsafweging, maar ook
maatschappelijke aspecten zoals vervuiling, arbeidsnormen en corruptie. Ook worden in de selectieprocedure de
externe vermogensbeheerders getoetst op hun ESG-beleid.
- Gezamenlijke actie. Er wordt voor het fonds waar mogelijk aangesloten bij andere institutionele beleggers om op die
manier meer gewicht in de schaal te leggen in het gesprek met ondernemingen en overheden. Daartoe wordt op
continue basis namens het fonds direct of indirect geparticipeerd in diverse fora die maatschappelijk verantwoord
beleggen bevorderen.
- Kansen in de markt. Tenslotte zullen beleggingskansen en -fondsen met een specifieke ESG-invalshoek worden
meegenomen in de selectie voor nieuwe mandaten wanneer de mogelijkheid zich daartoe voordoet.
BSG gaat vanuit maatschappelijke gedachten de beleggingspools verder verduurzamen. TPN voert de wettelijke
bepalingen op het gebied van ESG uit, maar is verder niet proactief en min of meer volgend. Alhoewel het ESG-beleid
van TPN niet geheel overeenkomt met dat van BSG, kan het bestuur zich vinden in het ESG-beleid van BSG op basis van
rendement en risico. BSG maakt bij het opstellen van het ESG-beleid gebruik van een bedrijf, Sustainalytics, die dit
beleid objectiveert. Op deze manier kan het reputatierisico worden verlaagd. Financieel zijn de consequenties zeer
beperkt (bijna geen effect voor de portefeuille van TPN).
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Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van wapens die
volgens Nederlands recht verboden zijn (clustermunitie). Van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een update van
de lijst met beleggingen die verboden zijn vanwege clustermunitie ontvangen. TPN belegt niet in de beleggingen die op
deze lijst staan en voldoet aan de gestelde eisen.
Onder andere de volgende uitsluitingen komen hierbij:
• Ondernemingen die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de maatschappij (de
principes van de VN Global Compact zijn hier het uitgangspunt);
• Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens;
• Staatsleningen van landen met een tekortschietende overheid.
Vanuit de ESG-visie van TPN is er een aanvullende beleggingsovertuiging geformuleerd:
“Om ook in de toekomst waardecreatie mogelijk te maken heeft het pensioenfonds de overtuiging dat ESG-aspecten
(environmental, social, governance) in belangrijke mate moeten zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen.
Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk gemitigeerd of vermeden. Anderzijds
is het pensioenfonds dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten. Het
pensioenfonds beschouwt ESG-integratie dan ook als een element van de doelstelling. Daarnaast heeft het integreren
van ESG een positief effect op de reputatie.”
Op 10 juni 2019 is de Shareholders Rights Directive II (SRD II) van de Europese Unie vertaald in Nederlandse wetgeving.
Zwaardere eisen volgden op 3 september 2020. Het idee achter SRD II is de langetermijnblik van aandeelhouders
(waaronder pensioenfondsen) te bevorderen. De betreffende wetgeving bevat veel verplichtingen voor
pensioenfondsen op basis van “pas toe of leg uit”. Dit betekent dat een pensioenfonds de richtlijn kan toepassen of een
uitleg kan geven waarom (nog) niet aan de richtlijn wordt voldaan. In de bestuursvergadering van april, september en
november 2020 heeft het bestuur over het betrokkenheidsbeleid gesproken. Het betrokkenheidsbeleid bestaat uit
onder meer het stembeleid en het engagementbeleid. Het opzetten van een engagementbeleid kost tijd. Gezien de
status waarin het onderzoek naar de toekomst van fonds zich bevindt, heeft het bestuur gekozen om op dit moment
geen dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin TPN investeert (engagementbeleid) en zich nog niet te verbinden aan
het IMVB-convenant van de Pensioenfederatie.
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is Europese wetgeving die rechtstreeks vanuit Europa voor Nederland
geldt en is opgesteld om greenwashing te voorkomen. Als je groen bent met je beleggingen, bewijs dit dan. Er zit ook
een agenda achter, namelijk dat Europa wil dat pensioenfondsen groen gaan beleggen. De wet gaat 10 maart 2021 in
en de AFM gaat dit handhaven. Uitgangspunt om deze wet te implementeren is dat TPN bereidwillig is maar zeker niet
voorop wil lopen op het gebied van duurzaamheid. TPN houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf geen
rekening met de eventueel ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Dit in de zin van artikel 4 van de
Informatieverschaffingsverordening voor duurzaamheid in de financiële dienstensector. De reden hiervoor is dat TPN
die ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet kan meten omdat er op dit moment onvoldoende betrouwbare
data beschikbaar is. Om ook in de toekomst waardecreatie mogelijk te maken heeft TPN de overtuiging dat ESGaspecten (environmental, social, governance) in belangrijke mate moeten zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen.
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Enerzijds worden beleggingsrisico’s zo beter en sneller onderkend en waar mogelijk gemitigeerd of vermeden.
Anderzijds is TPN dan beter gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.
Zodra er zicht is op kostenefficiënte, beschikbare, meetbare en betrouwbare data, zal TPN onderzoeken of met
betrekking tot de beleggingen rekening kan worden gehouden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en
hier eventueel over gaan rapporteren.

4.3

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie (CC) heeft in het verslagjaar 4 maal overleg gevoerd. De CC is, ondersteund door BSG,
voortvarend bezig. De belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen waren:
• Communicatieplanning 2020 en communicatiejaarplan 2021;
• Ansichtkaarten, nieuwsbrieven en pensioenkrant;
• Webstatistieken.
Communicatiebeleidskader 2018-2021 (verlengd met een jaar)
Elke drie jaar stelt het fonds een communicatiebeleidskader op om richting te geven aan de communicatie-activiteiten.
Op basis van het beleidskader volgt jaarlijks een communicatiejaarplan. De uitslagen van het Benchmark Onderzoek
Pensioenen vormen het uitgangspunt van het opgestelde communicatiebeleidskader 2018-2021.
Vanwege het onderzoek naar de toekomst van TPN is door de communicatiecommissie besloten om het bestaande
beleidsplan met een jaar te verlengen.
De belangrijkste drie communicatielijnen voor de komende jaren zijn als volgt:
1. Eenvoudiger, concreter en relevanter communiceren om deelnemers een zo goed mogelijk beeld te geven van
hun pensioen. De basisprincipes weer uitleggen;
2. Deelnemers helpen om zelf in actie te komen, motiveren om zelf aan de slag te gaan via heldere instructies;
3. Betrokkenheid vergroten.
Het bestuur heeft in 2017, na het positieve advies van het VO, het besluit genomen om het voorgestelde
communicatiebeleidskader 2018-2020 uit te gaan voeren.
De doelstellingen hierbij zijn:
Kennis (wat willen we dat de deelnemer weet);
Houding (wat willen we dat de deelnemer voelt);
Gedrag (wat willen we dat de deelnemer doet).
De communicatielijnen zijn te vertalen naar 3 kernboodschappen:
Pensioen opbouwen via TPN heeft voordelen;
Verdiepen in pensioen is een kleine moeite;
Verschillende zaken hebben invloed op de hoogte van je pensioen (check 1x per jaar).
Communicatieplanning 2020
In 2020 zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen:
• Bij brieven en nieuwsberichten is informatie zo concreet mogelijk aangeboden door aan te geven wat bepaalde
wijzigingen/keuzes/gebeurtenissen betekenen voor de deelnemer en wanneer de deelnemer in actie moet komen.
• Deelnemers zijn via verschillende nieuwsberichten meegenomen in het proces over de toekomst.
• In 2020 zijn verschillende nieuwsberichten op de website geplaatst:
o Beleggen doen we met een reden – in dit artikel wordt uitgelegd waarom TPN belegt en hoe TPN omgaat met de
risico’s.
o Een viertal berichten over de situatie betreffende Covid-19 – in deze artikelen wordt voornamelijk de impact van
de coronacrisis op het pensioenfonds uitgelegd en de rol van het crisisteam.
o Een interview met de voorzitter van het fonds over de toekomst van het fonds is op de website geplaatst.
o Update Pensioen Akkoord – de belangrijkste wijzigingen zijn in dit artikel toegelicht.
o Ontwikkelingen RiskCo – in dit bericht wordt de overname van RiskCo door kapitaalkrachtige partijen gemeld.
o Toelichting op incorrecte bedragen in het eind juli ontvangen ‘Uniform Pensioenoverzicht 2020’ (UPO) – in het
betreffende UPO zijn bij het overzicht ‘Wat als het mee- of tegenzit’ onjuiste bedragen opgenomen. In dit artikel
wordt uitgelegd waarom dit is gebeurd.
o Eerder stoppen met werken? – in dit bericht worden de gevolgen en mogelijkheden van eerder stoppen met
werken uitgelegd. Daarnaast wordt de Pensioenchecker-app geïntroduceerd.
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o Aanspraken VPL-regeling ingekocht – in dit artikel wordt aangegeven dat de resterende voorwaardelijke VPLaanspraken door de aangesloten ondernemingen zijn ingekocht.
o Financiële positie van het fonds – in dit bericht wordt kort teruggeblikt op het financiële jaar, aangegeven dat er
per 1 januari 2021 geen indexatie plaatsvindt en dat het opbouwpercentage van 1,738% ook voor 2021 geldt.
• Naast de schriftelijke en digitale communicatie biedt TPN de deelnemers ook de mogelijkheid om een individueel
pensioengesprek te voeren met een pensioendeskundige van RiskCo. In 2020 hebben de pensioengesprekken
vanwege de nieuwe richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus niet persoonlijk plaats kunnen
vinden maar, indien gewenst, wel via Microsoft Teams. Daarnaast hebben deelnemers telefonisch en/of via mail
een informatieve pensioenopgave kunnen opvragen. In 2020 zijn met/voor 32 deelnemers gesprekken gevoerd of
berekeningen gemaakt.
• TPN verwijst haar deelnemers regelmatig naar mijnpensioenoverzicht.nl. Via deze website kunnen actieve en
gewezen deelnemers precies zien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd en hoeveel pensioen ze later krijgen.
• In 2020 zijn weer digitale nieuwsbrieven en een pensioenkrant uitgebracht. Hierna wordt hier uitgebreider op
ingegaan.
Communicatieplan 2021
Het communicatieplan 2021 is de vertaalslag van de kernthema’s en boodschappen uit het communicatiebeleidsplan 2018-2020 (verlengd naar 2021) naar concreet te ondernemen acties. In het plan zijn de ervaringen van het
afgelopen jaar meegenomen. Doel van de communicatie is de betrokkenheid van deelnemers bij TPN te vergroten
en hun kennis van de pensioenregeling en hun pensioen verder te vergroten.
In 2021 zal de communicatie over het onderzoek naar de toekomst en mogelijke overgang naar een andere
pensioenuitvoerder centraal staan. Het is belangrijk om duidelijk over te brengen wat een dergelijke overgang
concreet voor de deelnemers betekent. In eerste instantie zal vooral via de website, de digitale Pensioenkrant en
mailingen worden gecommuniceerd. Op termijn worden er (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waarin
deelnemers worden geïnformeerd.
Ansichtkaarten, nieuwsberichten en pensioenkrant
In 2020 is ieder kwartaal een ansichtkaart verstuurd aan deelnemers uit een bepaalde doelgroep. In totaal zijn er 181
kaarten verstuurd. De kaarten informeren en activeren de deelnemers met betrekking tot hun pensioen.
Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd zich in te schrijven voor de digitale Pensioenkrant. Dit heeft geresulteerd
in een stijging van het aantal abonnees van 420 in 2019 naar 485 in november 2020.
1.
2.
3.
4.

De eerste kaart ‘Welkom bij het pensioenfonds’ is een uitnodiging om in te schrijven op de digitale nieuwsbrief.
Deze kaart ontvangen alle deelnemers die zijn begonnen met pensioen opbouwen bij TPN.
De tweede kaart ‘Doelgroep 40-45 jarigen’ is een aanmoediging om zich eens in het pensioen te verdiepen. Deze
kaart gaat naar alle deelnemers (actieve en slapers) die 40–45 jaar zijn geworden.
De derde kaart ‘57+’ is een aanmoediging om na te denken over met pensioen gaan. Want vanaf 57 jaar is het bij
TPN mogelijk om al met pensioen te gaan. Deze kaart ontvangen alle actieven en slapers die 57 jaar zijn geworden.
De laatste kaart ’Getrouwd/samenwonen’ is een welkom voor de in het betreffende jaar geregistreerde partner
van de deelnemer en een toelichting op partnerverzekeringen.

De CC heeft vanaf maart 2020 extra aandacht besteed aan de situatie m.b.t. Covid-19. In samenwerking met het
crisisteam van TPN zijn een aantal berichten voor de deelnemers opgesteld en voornamelijk op de website geplaatst.
TPN heeft in mei en december 2020 een digitale Pensioenkrant verzonden naar 464, respectievelijk 484 deelnemers.
In de nieuwsbrieven is over een aantal onderwerpen geschreven zoals: de coronacrisis, de financiële positie van het
fonds, de Pensioenchecker-app, de inkoop van de VPL-aanspraken en het onderzoek naar de toekomst van het fonds.
Eind september is er een papieren Pensioenkrant verstuurd met daarin een verkorte versie van het jaarverslag.
Deze is verstuurd naar alle actieve, gewezen deelnemers (slapers) en pensioengerechtigde deelnemers. Daarnaast is
aandacht besteed aan de (beleggings)resultaten over 2019 (verkort jaarverslag), de financiële situatie van het fonds, de
impact van de coronacrisis op de financiële positie van het fonds, de toekomst van het fonds, de uitwerking van het
Pensioenakkoord, de overname van RiskCo en een oproep voor nieuwe bestuurders en leden van het
Verantwoordingsorgaan.
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Webstatistieken
In 2020 hebben 15.563 gebruikers de website van het fonds bezocht. In totaal vonden er 17.675 sessies plaats.
In 2019 waren dit 11.900 gebruikers met 13.799 sessies. Een sessies is een periode waarin een gebruiker actief is op de
website. Dus één gebruiker kan in een periode meerdere sessies uitvoeren. De gemiddelde sessie is afgenomen van 50
seconden in 2019 naar 42 seconden in 2020.
De bezoeker zoekt steeds gerichter naar de gewenste informatie. Naast de homepage werden de pagina’s “nieuws”,
“hoe-zit-het-met-de-pensioenpotten”, “over-het-pensioenfonds”, “financiële-situatie”, “uw-pensioen”, het meest
bezocht.
Een goede, juiste en tijdige communicatie naar de deelnemers is van belang. Net als vorig jaar is in 2020 bij de
bestuursvergaderingen het vaste agendapunt “Afstemming communicatie-uitingen” op de agenda geplaatst om te
voorkomen dat er over onderwerpen onvoldoende en/of onvolledig wordt gecommuniceerd. Er wordt daarbij met
het bestuur bepaald wat, wanneer en hoe er over het betreffende onderwerp gecommuniceerd gaat worden.

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 (een 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.
De Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is in 2020 geactualiseerd met betrekking tot voornamelijk de
sleutelfuncties, het Responsible Accountable Consulted Informed model en de eigenrisicobeoordeling.
Daarnaast is het reglement geactualiseerd met betrekking tot de uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen
en zijn de afkoopfactoren in de appendix bijgewerkt. In de bestuursvergadering van 2 april 2020 zijn de wijzigingen door
het bestuur van beide documenten besproken en vastgesteld. De vacatieregeling is met terugwerkende kracht per 1
april 2020 aangepast en vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2020.

4.5

Risicomanagementcommissie

De in mei 2018 in het leven geroepen risicomanagementcommissie (RMC) heeft als taken:
• Het identificeren van risico’s;
• Het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid;
• Het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing;
• De uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.
De ingezette koers van de RMC, waarbij gestreefd wordt naar een volledig ingevuld Integraal Risico Management (IRM)
voor TPN, past binnen het beleid van het fonds om IRM een meer prominent onderdeel te maken van het
bestuursproces. Het bestuur hecht eraan om betrokken te zijn bij het proces. Dit is bewerkstelligd door het aanwijzen
van co-owners en door het eens per jaar (integraal) doornemen van de risicomanagementmatrix.
Onderdeel van de integrale risicomanagementcyclus is het opstellen van een jaarplan. De belangrijkste punten uit het
jaarplan zijn: het verder uitwerken en implementeren van IORP II, een update van de Systematische Integriteits Risico
Analyse (SIRA), het opstellen van aanvullende richtlijnen voor het uitbestedingsbeleid, de evaluatie van de
uitbestedingspartijen en het reguliere risicomanagementbeleid. Het IRM-jaarplan is met het bestuur besproken en
vastgesteld.
In 2020 is het risicomanagement ook tijdens de bestuursvergaderingen steeds onderwerp van gesprek geweest.
De leden van de RMC hebben in samenwerking met de co-owners naar de risico’s in de risicomanagementmatrix
gekeken. Tijdens de tweede brainstormdag is de risicomanagementmatrix doorgenomen, besproken en waar nodig
verder aangevuld of gewijzigd.
De RMC heeft in het verslagjaar 4 maal overleg gevoerd. Hierin zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
(onderdeel van het jaarplan 2020):
- De risicovoorleggers zijn geëvalueerd en de besluiten in 2019 zijn getoetst;
- De risicomanagementmatrix;
- Risicorapportages;
- De Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) is geactualiseerd;
- Richtlijnen voor de evaluatie van uitbestedingspartners;
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- IORP II uitwerken en implementatie;
- Verwerking bevindingen en aanbevelingen AVG-analyse.
De risicovoorleggers zijn geëvalueerd en de besluiten in 2019 zijn getoetst
De RMC heeft de risicovoorleggers van besluitvorming uit 2019 geëvalueerd en de besluiten van 2019 getoetst.
In 2019 is aan de voorlegger bestuursbesluiten een risicoparagraaf toegevoegd, dit heeft geleid tot een verbetering.
De RMC heeft voorgesteld om de risicoparagraaf van de voorlegger niet te laten opstellen door een persoon die zelf
betrokken is geweest bij de voorgenomen besluitvorming om ervoor te zorgen dat de beoordeling objectief is.
De risicomanagementmatrix
Er wordt continu gekeken of aanvullen van de risicomanagementmatrix met potentiële risico’s en/of het aanvullen van
mitigerende maatregelen nodig was. Alert blijven op actuele potentiële risico’s is een belangrijk aandachtspunt voor de
RMC. In navolging hebben de leden van de RMC, in samenwerking met de co-owners (voor hun aandachtsgebieden),
naar de risico’s in de risicomanagementmatrix gekeken. Tijdens de brainstormdag op 9 december 2020 zijn de risico’s
besproken. Bij de financiële risico’s zijn er geen aanpassingen m.b.t. ernst, kans en risico. Er zijn wel een aantal
aanpassingen in de mitigerende maatregelen doorgevoerd. Bij de niet-financiële risico’s is het risico bij uitbesteding
verhoogd vanwege de situatie bij RiskCo die in het eerste halfjaar van 2020 bijzondere aandacht van het bestuur heeft
gevraagd. De verdere uitwerking van het rentebeleid (renterisico) is door de BC uitgesteld vanwege de status van het
onderzoek naar de keuze voor de toekomst. Op dit moment is er nog niets veranderd, eventuele aanpassingen worden
later verwerkt in de matrix. De strategische risico's, zoals gedefinieerd door DNB (per januari 2018), zijn door de RMC
besproken en separaat in de risicomanagementmatrix gezet.
In augustus 2020 heeft DNB een informatiebeveiligingsonderzoek direct bij de pensioenuitvoerders uitgevoerd. Uit het
onderzoek van DNB blijkt dat 35 van de 58 controls bij RiskCo niet structureel en aantoonbaar op het vereiste
volwassenheidsniveau zijn. DNB heeft in overleg met de klantengroep van RiskCo aangegeven om, vanwege
voornamelijk efficiëntie, een (mitigatie) traject in het kader van de pilot “PUO toezicht” uit te voeren. Dit houdt in dat
DNB rechtstreeks met RiskCo communiceert waar voorheen de individuele pensioenfondsen zelf zouden
communiceren die hun pensioenadministratie bij RiskCo hebben uitbesteed. In november 2020 is door RiskCo een plan
van aanpak opgesteld om de bevindingen van DNB over de informatiebeveiliging op te lossen. DNB zal dit plan
beoordelen en voornamelijk gedurende 2021 monitoren. De RMC en sleutelfunctiehouder Risicobeheer zullen dit
traject op de voet blijven volgen. Het bestuur wordt iedere bestuursvergadering op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen.
Risicorapportages
De kwartaalrapportages m.b.t. het Risicodashboard, de VEV en TE worden in de bestuursvergaderingen besproken met
inschatting van mogelijke aanvullende mitigerende maatregelen voor de risicomanagementmatrix.
Belangrijke conclusie voor 2020 is dat de TE niet buiten de bandbreedte is geweest. Bij de VEV is m.b.t. ultimo het
2e kwartaal van 2020 geconstateerd dat het strategisch vereist vermogen (118,7%) hoger was dan het feitelijk vereist
eigen vermogen (118,1%). Het feitelijk vereist eigen vermogen lag buiten de vastgestelde bandbreedte van + of
-/- 2%-punt rondom de vereiste dekkingsgraad behorende bij het gewenste risicoprofiel uit de ALM-studie (120,5%).
De overschrijding is veroorzaakt door een technisch effect van de rente op de werking van de VEV-formule (die door
DNB wordt voorgeschreven). Dit uitzonderlijk voorval leidde niet tot een wijziging van het gevoerde beleid.
De ISAE 3402 rapportage van BSG over 2020 is op 22 januari 2021 ontvangen en betreft een rapportage over de interne
beheersing bij BSG. De auditor heeft geen enkele relevante uitzondering geconstateerd.
De ISAE 3402 rapportage van RiskCo over 2020 is op 12 mei 2021 ontvangen. Hierin heeft de auditor een aantal
uitzonderingen geconstateerd die niet relevant waren voor TPN. Een uitzondering betrof TPN. Die uitzondering heeft
geen schade aangericht, is door RiskCo onderkent en er zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te
voorkomen. Daarnaast is voor het eerst een ISAE 3000 rapportage van RiskCo ontvangen. Deze rapportage bevestigde
de resultaten uit het informatiebeveiligingsonderzoek van DNB (wij verwijzen u hiervoor naar de “ Toekomstparagraaf”).
De Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) is geactualiseerd
De SIRA bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk het bespreken en scoren van een aantal specifieke
integriteitsscenario’s, het herijken van de FIRM-risico’s integriteit en het beschrijven van de werking van de integriteit
rond de uitbestedingspartijen. De SIRA is onderdeel van het jaarplan van de RMC. De RMC heeft de SIRA doorgenomen
en geactualiseerd en in de bestuursvergadering van 8 september 2020 besproken en vastgesteld.
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Richtlijnen voor de evaluatie van uitbestedingspartners
De BOC heeft in samenwerking met de RMC de procedure voor het uitbestedingsbeleid aangepast met betrekking tot
het beloningsbeleid bij de uitbestedingspartners. Dit wordt in 2021 verder geëvalueerd en nauwkeuriger afgestemd.
De evaluatie van BSG en de externe beleggingsadviseur is door de BC uitgevoerd. De sleutelfunctiehouder Risicobeheer
en de Compliance Officer waren hierbij betrokken omdat ook diverse risico’s zijn besproken.
De evaluatie van de andere uitbestedingspartners is door het DB uitgevoerd. De RMC zal de formulieren die voor deze
evaluaties worden gebruikt, gaan actualiseren.
IORP II uitwerken en implementatie
De sleutelfuncties zijn ingevuld en de procedures zijn per functiehouderschap opgesteld. De Eigen Risico Beoordeling
(ERB) wordt gekoppeld aan de ALM-studie. Het uitvoeren van de ALM-studie is vertraagd door de status waarin het
onderzoek naar de toekomst van het fonds zich bevindt.
Het beloningsbeleid is ook van toepassing op de uitvoerders en is in een update van de procedure uitbestedingsbeleid
opgenomen. Dit zal ook een plek krijgen in de komende nieuwe contracten met de uitvoerders.
De richtlijnen van het fonds zijn aangepast op het ESG-beleid en worden ook in de BC en het bestuur regelmatig
besproken.
De sleutelfunctiehouder Risicobeheer heeft over de eerste helft van 2020 een rapportage uitgebracht, waar hij onder
andere ingaat op de coronacrisis, het functioneren van het ingestelde crisisteam en de situatie die ontstond naar
aanleiding van de liquiditeitsproblemen bij InAdmin RiskCo. In het tweede halfjaar heeft de RMC de inkoop van de
voorwaardelijke VPL-aanspraken met grote aandacht gevolgd. De rapportage over het tweede halfjaar van 2020 is
onderhanden.
De interne auditfunctie is in 2020 verder vormgegeven en begin 2021 gewijzigd. De heer Mulder, werkzaam bij Mazars,
is aangesteld als sleutelfunctiehouder Interne audit. Mazars is ook de vervuller van de Interne auditfunctie. Er is een
charter en auditplan voor 2021 opgesteld, die door het bestuur is vastgesteld tijdens de brainstormdag in december
2020.
Verwerking bevindingen en aanbevelingen AVG-analyse
In het eerste kwartaal van 2019 heeft het bestuur een analyse van alle genomen maatregelen m.b.t. de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) door TriVu, expert op het gebied van compliance, laten uitvoeren.
De bevindingen en aanbevelingen die vanuit de analyse zijn voortgekomen, zijn in 2019 en begin 2020 door het bestuur
opgevolgd en verder uitgewerkt. De aanpassingen zijn vooral in 2020 in de relevante fondsdocumentatie doorgevoerd.
Een juiste uitvoering van de wet AVG vermindert het risico op bijvoorbeeld reputatieschade, administratieve
maatregelen of boetes.
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5.

Financiële paragraaf

Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar
In het boekjaar is de actuele dekkingsgraad gedaald van 108,0% naar 103,9%. De daling is voornamelijk toe te schrijven
aan:
1. Daling van de rente. Per saldo stijgt hierdoor de technische voorziening met 12,4%;
2. Positieve beleggingsrendementen. Het gerealiseerde positieve rendement op de beleggingen was 6,2%. Hierdoor is
het pensioenvermogen gestegen;
3. Toepassen van de nieuwe Prognosetafel AG2020 leidt tot een daling van de technische voorziening. Per saldo daalt
hierdoor de technische voorziening met 2,1%.
Het resultaat over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd:
2020
2019
Grondslagen resultaatbepaling
Overlevingstafel primo boekjaar
AG 2020
AG 2018
Gemiddelde rente primo boekjaar
0,7%
1,4%
EUR x 1000
EUR x 1000
Premies en koopsommen
-3.393
-954
Beleggingsresultaat (incl. wijziging rts)
-29.871
209
Toeslagverlening en korting
0
0
aanspraken en rechten
Sterfte
1.882
631
Arbeidsongeschiktheid
33
-92
Mutaties/diversen
1.688
-266
Wijziging actuariële grondslagen
11.597
4.646
Totaal resultaat
-18.064
4.174

2018

2017

2016

AG 2018
1,5%
EUR x 1000
-374
-30.598
-3.881

AG 2016
1,3%
EUR x 1000
-1.497
43.036
-586

AG 2014
1,7%
EUR x 1000
235
1.050
-449

933
131
448
3.707
-29.634

87
-225
-353
0
40.462

911
-35
-731
2.314
3.295

Ultimo 2020 bedraagt de marktrente 0,2% (2019: 0,7%).
Het Actuarieel Genootschap heeft de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd, het bestuur heeft in de
bestuursvergadering van 30 september 2020 besloten om per 30 november 2020 over te gaan naar deze nieuwe
Prognosetafel.

5.1

Uitkomsten van de haalbaarheidstoets 2020

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 slechtweer-scenario's bepaald. Dit is reeds
toegelicht in paragraaf 4.1 en wordt verder toegelicht onder de Risicoparagraaf (hoofdstuk 6) van dit jaarverslag. De
haalbaarheidstoets laat zien hoe het verwachte pensioenresultaat zich verhoudt tot de door TPN bepaalde
ondergrenzen.
In 2020 is de haalbaarheidstoets uitgevoerd. Er zijn twee bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar. Er is nu met
10.000 in plaats van 2.000 scenario’s doorgerekend en er is door DNB bij de vaststelling van de scenariowolk voor het
eerst rekening gehouden met de in 2019 voorgestelde wijziging van de UFR en gewijzigde maximale parameters van de
Commissie Dijsselbloem. Door de nieuwe scenariowolk zijn de resultaten gunstiger dan vorig jaar.
De haalbaarheidstoets 2020 levert de volgende resultaten op:
• Het pensioenresultaat (op fondsniveau) van 97,5% ligt boven de vastgestelde ondergrens van 90%;
• De maximale afwijking in het slechtweer-scenario van 28,0% ligt onder de vastgestelde maximale afwijking van 40%.
Deze resultaten zijn boven de door het bestuur vastgestelde ondergrenzen. Het fonds is in 2020 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.
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5.2

Uitvoeringskosten

Onderstaand overzicht van de integrale uitvoeringskosten is gebaseerd op de aanbevelingen van de Pensioenfederatie.

2020
EUR x 1000

Pensioenbeheer
Vermogensbeheer
Beheerkosten
Performance gerelateerde vergoedingen
Kosten vermogensbeheer pensioenfonds
en bestuursbureau
Kosten fiduciair beheer
Bewaarloon
Advieskosten vermogensbeheer
Overige kosten
Totaal kosten vermogensbeheer
Transactiekosten
Integrale kosten pensioenregeling
Behaald netto rendement

2019
%
beheerd
vermogen

EUR x 1000

751

742

1.387
279
40

1.417
10
16

763
81
52
46

753
94
71
46
2.648
1.414
4.813
6,2%

% beheerd
vermogen

0,49%
0,26%

2.407
1.014
4.163
14,2%

0,47%
0,20%

De kosten van het pensioenbeheer bedragen in euro’s per deelnemer: € 621 (2019: € 628).
In de aanbevelingen van de Pensioenfederatie is het aantal deelnemers gedefinieerd als de som van het aantal actieve
deelnemers en gepensioneerden. Slapers worden in deze berekening niet meegenomen, maar er worden voor deze groep
deelnemers wel kosten gemaakt. Het aantal deelnemers waarover de kosten worden gedeeld is van 1.181 per eind 2019
gestegen naar 1.210 ultimo 2020.
De kosten m.b.t. het pensioenbeheer zijn in 2020 met k€ 9 gestegen t.o.v. 2019. Van de totale pensioenbeheerkosten is
k€ 48 gerelateerd aan het onderzoek naar de toekomst van het fonds. Dit zijn geen reguliere kosten. Als we met deze
kosten geen rekening houden, zijn de kosten per deelnemer € 581 (voor 2019 waren de vergelijkbare kosten € 585 per
deelnemer).
Bij DNB worden de kosten voor het pensioenbeheer ook uitgedrukt in een percentage van de technische voorziening.
Voor 2020 komt dit percentage uit op 0,14% (2019: 0,15%).
De kosten pensioenbeheer kunnen ruwweg in drie groepen worden verdeeld.
Kostengroep:
Deelnemers
Governance
Advies en toezicht

Kosten bestaan uit:
Deelnemersadministratie en communicatie
Bestuur, pensioenbureau en andere organen
Accountant, actuaris, Pensioenfederatie en
toezichthouders
Subtotaal
Kosten onderzoek naar de toekomst
Totaal kosten pensioenbeheer

2020

2019

EUR x 1000
280
255
168

EUR x 1000
270
253
168

703
48
751

691
51
742

De stijging van de kosten pensioenbeheer heeft voornamelijk plaatsgevonden in de kostengroep “Deelnemers” als
gevolg van een stijging van het aantal deelnemers.
Van de kosten vermogensbeheer zijn de twee onderdelen beheerkosten en performance gerelateerde kosten
verrekend in de waardering van de beleggingsfondsen. De andere vijf onderdelen (subtotaal k€ 982 (2019: k€ 980)) zijn
aan het pensioenfonds in rekening gebrachte kosten en derhalve ook separaat zichtbaar in de jaarrekening (zie
toelichting nummer 17 van paragraaf 15.6).
De kosten van het vermogensbeheer (inclusief transactiekosten) bedragen in een percentage van het belegd vermogen
0,76% (2019: 0,67%).
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Om zoveel mogelijk aan te 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€ 4.062 (2019: k€ 3.421) gedeeld moeten worden door het gemiddeld belegd vermogen van
k€ 537.635 (2019: k€ 513.641).
De integrale kosten van de pensioenregeling zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een toename van de performance gerelateerde kosten en een toename van de transactiekosten.
De performance gerelateerde kosten stegen vanwege goede prestaties in opkomende markten en small caps (twee
actieve mandaten). De transactiekosten waren hoger vanwege transities in vastrentende waarden die zijn uitgevoerd
vanwege de door het bestuur goedgekeurde studie vastrentende waarden en daarnaast waren de bied/laat-kosten
hoger vanwege Covid-19. TPN is in 2020 meer passief gaan beleggen waardoor er vanaf 2021 lagere vermogensbeheerkosten worden verwacht.

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 langetermijnherstelplan ingediend bij DNB. Met het per 1 januari 2015 van kracht worden van het nFTK
is het langetermijnherstelplan vervallen en heeft TPN een nieuw herstelplan moeten indienen. In dit nieuwe herstelplan
diende 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 adviserend
actuaris en na advies van het VO besloten voor een hersteltermijn van 10 jaar. Het plan liet zien dat TPN binnen 3 jaar
(ultimo 2017) uit herstel is.
De beleidsdekkingsdekkingsgraad bevond zich per 31 december 2019 nog steeds onder het vereist eigen vermogen en
bedroeg 105,6%. Op 4 juni 2020 heeft DNB ingestemd met het op 25 maart 2020 door TPN op grond van artikel 139, lid
1 Pensioenwet ingediende geactualiseerd herstelplan.
Omdat per 31 december 2020 de beleidsdekkingsgraad (97,7%) zich nog steeds onder het vereist eigen vermogen
bevond, heeft het fonds in maart 2021 een hernieuwde versie van het herstelplan bij DNB ingediend. Dit, inmiddels
door DNB op 19 mei 2021 goedgekeurd, herstelplan toont aan dat de beleidsdekkingsgraad zich in een periode van
circa 6 jaar herstelt tot boven het vereist eigen vermogen. De rendementsaannamen zijn gebaseerd op de Mercer
economische veronderstellingen per 1 januari 2021. De hieruit resulterende rendementen zijn lager dan de meest
recente maximale parameters volgens het Besluit FTK.
De kritische dekkingsgraad (dekkingsgraad waaronder het fonds niet meer op eigen kracht binnen de herstelperiode
van 10 jaar kan herstellen tot het strategisch vereist eigen vermogen) is vastgesteld op 90,5%.
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 in maart 2021 ingediende geactualiseerde herstelplan zijn:
• Geen voorwaardelijke toeslagverlening tot een beleidsdekkingsgraad van 110% is bereikt.
• Een pro rata voorwaardelijke toeslag bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110%, waarbij geldt dat de
beleidsdekkingsgraad lager is dan de “indexatiedekkingsgraad%”.
• Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de indexatiedekkingsgraad, dan vindt er een volledige voorwaardelijke
toeslagverlening plaats.
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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 Pensioenwet (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
pensioneringen of 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 ten minste 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 langetermijnkarakter 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 kunnen worden nagekomen. 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;
• Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de door
het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI) voor alle
huishoudens per oktober van het voorgaande jaar. 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:
• Na overleg met de vertegenwoordigers van werkgever en werknemers (sociale partners);
• In overleg met de organen van TPN (VO).
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. In 2017 is een aanvullende integrale analyse en nieuwe
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd.
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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. In 2020 stond een nieuwe ALM-studie op de agenda, maar
deze is uitgesteld vanwege de vergevorderde status van het onderzoek naar de toekomst van het fonds (voor meer
informatie verwijzen wij u naar paragraaf 10 “Toekomstparagraaf”).
De risicohouding van het pensioenfonds, zoals vastgelegd in het besluit financieel toetsingskader van december 2014,
bestaat uit drie onderdelen:
a) Kwalitatieve beschrijving van de risicohouding;
b) Kwantitatieve beschrijving van de korte termijn risicohouding;
c) Kwantitatieve beschrijving van de lange termijn risicohouding.
De risicohouding van het fonds voldoet aan de “prudent person” regel en komt voor de korte termijn tot uitdrukking in
de hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte hiervoor en komt voor de lange termijn tot uitdrukking
in de door het fonds gekozen ondergrenzen in het kader van de haalbaarheidstoets.
De haalbaarheidstoets is een stochastische toets die inzicht geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, het
verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De economische scenario’s zijn door DNB
voorgeschreven. In de haalbaarheidstoets wordt een projectie van de financiële situatie van het pensioenfonds voor
een lange periode (60 jaar) gemaakt voor een veelvoud aan economische scenario’s (stochastische analyse).
De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht te geven in:
•
de gevolgen van de financiële opzet van het fonds;
•
de verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud;
•
de haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid;
•
de herstelkracht van het fonds.
De belangrijkste uitkomst waarnaar gekeken wordt in de haalbaarheidstoets is het pensioenresultaat. Dit is een
maatstaf voor koopkrachtbehoud. Het fonds stelt zelf de beleidsuitgangspunten voor de toets vast. Dit zijn de
ondergrenzen voor het pensioenresultaat, die aansluiten op de risicohouding van het fonds.
Kwalitatieve beschrijving van de risicohouding
Het beleid van het fonds is er, na overleg met en instemming van de sociale partners en het verantwoordingsorgaan,
primair op gericht om de pensioenen van alle deelnemers ten minste nominaal in stand te houden met daarnaast een
duidelijk streven naar toeslagverlening voor zowel actieven als inactieven. De zekerheidsnorm van het fonds is
belangrijk, maar het toeslagstreven heeft evengoed een hoge prioriteit. Naar het oordeel van het bestuur rechtvaardigt
het toeslagstreven juist een wat ruimere risicohouding. Het bestuur accepteert hierbij dat er een kans is dat de
opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten op enig moment gekort moeten worden.
Door middel van een ALM-studie is het gewenste risicoprofiel vastgesteld. Hiervoor is de ‘Blind Tasting’-methode
gehanteerd. Bij de blind tasting worden, zonder dat vooraf de beleggingsmixen bekend zijn, uitkomsten voor
risicomaatstaven getoond waarbij de bestuursleden afzonderlijk aangeven of deze aanvaardbaar dan wel niet
acceptabel zijn. De risicomaatstaven zijn afzonderlijk beoordeeld. Deze zijn:
•
Cumulatieve korting op pensioenaanspraken en pensioenrechten na 15 jaar (in een gemiddeld scenario en in een
risicoscenario) en kans op korting;
•
Nominaal pensioenresultaat na 15 jaar (zonder rekening te houden met prijsinflatie, in een gemiddeld scenario en
in een risicoscenario);
•
Reëel pensioenresultaat na 15 jaar (rekening houdend met prijsinflatie, in een gemiddeld scenario en in een
risicoscenario);
•
Risico’s met een 1-jaars horizon (ontwikkeling dekkingsgraad binnen 1 jaar).
Per onderwerp zijn 4 verschillende beleggingsvarianten doorgerekend met een verschillend risicoprofiel. Op basis van
deze resultaten hebben de bestuursleden aangegeven welk risicoprofiel nog acceptabel is bij elk van de 4 onderwerpen.
De afzonderlijke resultaten zijn verzameld en gebundeld getoond. Deze zijn besproken en vormden het uitgangspunt
van de discussie die daarop volgde. Uiteindelijk is als uitkomst een impliciete risicohouding afgeleid die past bij de
doelstellingen en karakteristieken van het pensioenfonds. Dit heeft geresulteerd in het door het fonds gewenst
risicoprofiel dat iets hoger is dan het op dat moment gevoerde risicoprofiel (op basis van de veronderstellingen in de
ALM-studie 2015): een tracking error van 11,3% voor het door het fonds gewenste risicoprofiel.
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Deze tracking error is als uitgangspunt genomen voor het beleggingsbeleid. Hierbij accepteert het fonds een korte
termijnbandbreedte van plus en min 1%-punt rond 11,3%. Het bestuur heeft de gewenste risicobereidheid dus
vastgesteld, waarbij een evenwichtige belangenafweging centraal heeft gestaan. Ook in de nieuwe wet- en regelgeving
past het risicoprofiel dat is gekozen voor de beleggingen nog steeds bij de risicobereidheid van het bestuur. Het bestuur
heeft naar de mening van DNB gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het risicoprofiel eenmalig te verhogen.
De discussie omtrent de risicobereidheid liet ook zien dat een ideaal pensioenresultaat niet bestaat. Er is geen keuze te
maken waarbij er scenario’s zijn waarbij nooit gekort hoeft te worden en/of waarbij altijd toeslagverlening (indexatie)
mogelijk is. Er zijn immers scenario’s die leiden tot een sterke daling van de dekkingsgraad.
De grotere terughoudendheid van het verlenen van toeslag in de nieuwe wetgeving leidt ertoe dat pas bij een langdurig
hoge dekkingsgraad daadwerkelijk een volledige toeslag wordt verleend, waardoor scenario’s met een lager
pensioenresultaat niet te vermijden zijn.
Kwantitatieve beschrijving van de korte termijn risicohouding
De risicohouding met een tracking error van 11,3% met een bandbreedte van plus en min 1%-punt is vertaald in een
strategische beleggingsportefeuille met bandbreedtes en in grenzen voor afdekking van het renterisico.
Deze tracking error met bandbreedte is vertaald in een vereist eigen vermogen (VEV) met bandbreedte.
Per 31 december 2016 vertaalt een tracking error van 11,3% met een bandbreedte van plus en min 1%-punt zich in een
VEV van 120,7% met een bandbreedte van 2%-punt. Het VEV kan fluctueren door verschuivingen in de strategische mix
binnen de bandbreedte voor de verschillende beleggingscategorieën en door de mate van renteafdekking, maar dient
binnen bovengenoemde bandbreedtes voor het VEV te blijven.
Het bestuur heeft dus besloten een tracking error van 11,3% met een bandbreedte van plus en min 1%-punt te
hanteren als kortetermijnrisicohouding. Per kwartaal wordt de tracking error opnieuw berekend. Indien uit de
berekening blijkt dat de tracking error buiten de bandbreedte valt, zal Blue Sky Group het bestuur informeren en
adviseren hoe het risicoprofiel van de beleggingen tot binnen de bandbreedte kan worden bijgestuurd. Het bestuur zal
vervolgens een besluit nemen over de te nemen maatregelen. Minstens eenmaal per drie jaar wordt geherbalanceerd
naar de strategische assetmix normallocaties. Dit vindt plaats met de jaarlijkse herbalancering in mei.
Kwantitatieve beschrijving van de lange termijn risicohouding
De risicohouding van het fonds komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de ondergrenzen in het kader van de
haalbaarheidstoets. Ondergrenzen worden vastgesteld ten aanzien van:
•
Het verwachte pensioenresultaat vanuit de situatie dat het pensioenfonds precies beschikt over het vereist eigen
vermogen;
•
Het verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds;
•
Het pensioenresultaat dat kan worden bereikt vanuit de feitelijke dekkingsgraad in een slechtweer-scenario.
Een fonds voert periodiek een haalbaarheidstoets uit die op basis van een stochastische analyse inzicht geeft in de
samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. Er is een
aanvangshaalbaarheidstoets en een jaarlijkse haalbaarheidstoets.
De aanvangshaalbaarheidstoets is in 2015 voor het eerst uitgevoerd en vastgesteld naar aanleiding van invoering van
het nieuwe FTK per 1 januari 2015 en op basis van het vanaf juni 2015 van toepassing zijnde beleggingsbeleid. In 2017 is
een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd als gevolg van de nieuwe pensioenovereenkomst die tussen sociale
partners is afgesloten per 1 januari 2017.
Voor de bepaling van de langetermijnrisicohouding is de kwalitatieve risicohouding als uitgangspunt gehanteerd.
Om invulling te geven aan het bepaalde in artikel 22 van het Besluit Financieel Toetsingskader kiest het fonds de
volgende grenzen in het kader van de uitvoering van de aanvangshaalbaarheidstoets:
•
De ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vanuit de situatie dat het pensioenfonds precies beschikt
over het vereist eigen vermogen is gelijk aan 90%;
•
De ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds bij
het van toepassing worden van het nieuwe financiële toetsingskader is gelijk aan 90%;
•
Bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets berekent het fonds vanuit de feitelijke dekkingsgraad zowel het verwachte
pensioenresultaat als het pensioenresultaat in een slechtweer-scenario.
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De maximale relatieve afwijking tussen het verwachte pensioenresultaat en het pensioenresultaat in het slechtweerscenario die het fonds dan acceptabel vindt is 40%. Dit betekent dat het pensioenresultaat in slechts 5% van de
scenario’s meer dan 40% lager mag zijn dan het verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad.
De onderbouwing voor deze ondergrenzen is als volgt:
•
De ondergrens van 90% was passend bij een toeslagrealisatie van 60% van de looninflatie (gehanteerde
toeslagmaatstaf tot 1 januari 2017) voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, jaarlijks
maximale pensioenopbouw voor de deelnemers en ongekorte pensioenaanspraken en pensioenrechten voor de
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden;
•
Er is gekozen voor een eenduidige normstelling voor de ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vanuit
de situatie dat het fonds precies beschikt over het vereist eigen vermogen en voor de ondergrens voor het
verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad van het fonds. De ondergrens van 90% past
immers bij een toeslagrealisatie van 60% van de looninflatie (gehanteerde toeslagmaatstaf tot 1 januari 2017)
voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, jaarlijks maximale pensioenopbouw voor de
deelnemers en ongekorte pensioenaanspraken en pensioenrechten voor de deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden en daarnaast wordt de norm ten aanzien van het verwachte pensioenresultaat vanuit de
situatie dat het pensioenfonds precies beschikt over het vereist eigen vermogen niet jaarlijks in de
haalbaarheidstoets getoetst.
De in 2017 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets op basis van de met ingang van 1 januari 2017 van kracht zijnde
pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst (kostendekkende premie op basis van verwacht rendement en
toeslagmaatstaf gesteld op de prijsindex) en op basis van de door DNB voorgeschreven scenarioset 2017 Q1 heeft tot
de volgende uitkomsten geleid:
•
Het verwachte (mediane) pensioenresultaat vanuit de evenwichtspositie per 31 december 2016 (vereist eigen
vermogen = 123,4%) is per 1 januari 2017 gelijk aan 101,7%;
•
Het verwachte (mediane) pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad per 31 december 2016 (105,8%) is
per 1 januari 2017 gelijk aan 93,5%;
•
De relatieve afwijking van het pensioenresultaat (verschil mediane pensioenresultaat en 5% percentiel vanuit de
feitelijke dekkingsgraad) is per 1 januari 2017 gelijk aan 32,3%.
In onderstaande tabel zijn de gestelde ondergrenzen en gestelde maximale relatieve afwijking en de uitkomsten van de
per 1 januari 2017 uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets opgenomen.
Uitgangspositie

Te stellen ondergrens

Lange termijn
risicohouding
BELEID

Resultaten per 1
januari 2017

Waarbij aan VEV
wordt voldaan

Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau

90%

101,7%

Feitelijke financiële
positie

Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau

90%

93,5%

Maximale relatieve afwijking van
het pensioenresultaat op
fondsniveau in slechtweerscenario

40%

32,3%

De in 2020 uitgevoerde en vastgestelde (jaarlijkse) haalbaarheidstoets heeft tot de volgende uitkomsten geleid:
• Het verwachte (mediane) pensioenresultaat vanuit de feitelijke dekkingsgraad (per 1 januari 2020 van 108,0%) is
gelijk aan 97,5% en valt dus binnen de gestelde ondergrens van 90%;
• De relatieve afwijking van het pensioenresultaat (verschil mediane pensioenresultaat en 5% percentiel vanuit de
feitelijke dekkingsgraad) is per 1 januari 2020 gelijk aan 28,0% en valt dus binnen het gestelde maximum van 40%.
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Risicomanagement(matrix)
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van de interne risicobeheersing en het
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.
Het risicomanagement binnen het fonds is gebaseerd op de uitgangspunten van Financiële Instellingen Risico Matrix
(FIRM) zoals opgesteld door DNB. Hierbij worden operationele risico's verder onderverdeeld in financiële en nietfinanciële risico's. Om deze risico's te kunnen beoordelen, worden voor deze risico's separate risicokaders vastgesteld.
Deze risicokaders bevinden zich uiteraard altijd binnen de risicohouding van het fonds als geheel.
De risicocategorieën zoals benoemd in FIRM zijn in de risicomanagementmatrix opgenomen. Hierbij worden voor elk
van de items de relevante specifieke scenario’s benoemd. Vervolgens is het oorspronkelijk (bruto) risico bepaald, de
genomen mitigerende maatregelen en tenslotte het overblijvende (netto) risico.
De risicomanagementmatrix wordt in iedere bestuursvergadering besproken, waarbij de actuele omstandigheden
worden meegewogen en waar nodig worden acties ondernomen om risico's te beperken. Daarna wordt de matrix
aangepast.
Financiële risico’s
De volgende risicocategorieën worden bij financiële risico’s onderscheiden:
1. Renterisico/matchingrisico
2. Marktrisico
3. Kredietrisico
4. Verzekeringstechnische risico’s
1. Renterisico/matchingrisico
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 rentemismatch
Technische voorzieningen
Vastrentende waarden (exclusief derivaten)
Vastrentende waarden (inclusief derivaten)
Vreemd vermogen
Totaal beleggingen (inclusief derivaten)

Modified duration
19,5
12,8
15,5
0
8,0

De hoogte van de renteafdekking is afhankelijk van triggerpoints die aangegeven worden door onderstaande staffel.
Deze triggerpoints bestaan uit een combinatie van de hoogte van de dekkingsgraad en de stand van de rente.
De combinatie geeft vervolgens aan hoe hoog de renteafdekking zou kunnen zijn. Bij een afwijking tussen de indicatie
uit de tabel en de feitelijke renteafdekking besluit het bestuur over de gewenste hoogte van de renteafdekking.
Om de renteafdekking ligt een bandbreedte met een harde onder- en bovengrens van respectievelijk 30% en 100% op
basis van de marktrente.
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TPN begrenst het renterisico met looptijdblokken. Bij de invulling van de matchingportefeuille wordt rekening
gehouden met vier looptijdblokken van tien jaar en een laatste looptijdblok voor de langstlopende verplichtingen.
De rentegevoeligheid van de kasstromen van de verplichtingen en de matchingportefeuille worden in deze
verschillende looptijdblokken op elkaar aangesloten. De looptijdblokken worden begrensd met een operationele
bandbreedte van maximaal 1,5% dekkingsgraadimpact.
De beleggingsportefeuille heeft twee onderdelen die bijdragen aan de renteafdekking:
1. Matchingportefeuille vastrentende waarden.
De matchingportefeuille vastrentende waarden bestaat uit Eurozone staatsobligaties en renteswaps. Deze
categorieën vormen de basis van de renteafdekking:
• Eurozone staatsobligaties AAA en AA met een looptijd van 10 tot 15 jaar en Eurozone staatsobligaties AAA met
een looptijd van meer dan 15 jaar zorgen voor de voornaamste invulling van de renteafdekking. Hiermee wordt
vooral renteafdekking in de middelste looptijdblokken gerealiseerd en voor een beperkt deel in de hogere
looptijdblokken. De obligaties hebben ook kortetermijnkasstromen, die de renteafdekking in het onderste
looptijdblok vergroten.
• Swaps worden ingezet voor finetuning. Daarnaast worden ze gebruikt voor bijsturing indien de rente zodanig
beweegt dat de staffel een andere renteafdekking voorschrijft.
2. Rendementsportefeuille vastrentende waarden.
De rendementsportefeuille vastrentende waarden bestaat uit alle vastrentende waarden exclusief de Eurozone
staatsobligaties en de renteswaps. Deze portefeuille levert een kleine bijdrage aan de renteafdekking. De
kasstromen van Nederlandse woninghypotheken en wereldwijde bedrijfsobligaties worden (alleen voor zover het
euro’s betreft) gezien hun zekere karakter meegeteld. Het betreft voornamelijk leningen met korte looptijden,
waardoor dit onderdeel vooral voor renteafdekking in de onderste looptijdblokken zorgt.
Ultimo december 2020 is de renteafdekking 29,9%. Dit afdekpercentage is op basis van de marktrente per ultimo
december 2020. Het afdekpercentage lag ultimo december 2020 net onder de ondergrens van 30% op basis van
marktrente. Per ultimo januari 2021 lag de renteafdekking met 30,16% weer boven de ondergrens.
De rekenmethode van de vermogensbeheerder is de maatstaf voor het bestuur. TPN maakte in 2020 gebruik van
rentederivaten. Het bestuur heeft de BC gevraagd om de afdekking van het renterisico te monitoren. Iedere
vergadering zal de BC de uitkomsten van de renteafdekking evalueren en hierover aan het bestuur rapporteren.
Liquiditeitsrisico is onder andere een risico dat onder de categorie rente-/matchingrisico valt. 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 74% van de assets binnen 2 dagen liquide is te maken
en het gebruik van derivaten beperkt is.
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Valutarisico valt ook onder deze categorie en is het risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen als gevolg van
fluctuaties in de wisselkoersen. 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%.
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

EUR x 1000
249.447
221.900
27.547
39.366
0
39.366

Ultimo 2020 is 15% (strategisch) dan wel 12% (feitelijk) van de valuta exposure niet afgedekt.
Het curverisico is ook een risico dat onder de categorie rente-/matchingrisico valt. Dit is het risico dat de afdekking voor
de verschillende looptijdsegmenten afwijkt van de gewenste mate van afdekking van de verplichtingen op deze
looptijdsegmenten. Dit kan aanleiding zijn voor mismatchresultaten in geval van niet-parallelle verschuivingen in de
marktrente. Om de effectiviteit van de renteafdekking te waarborgen is een nauwkeurige afdekking over verschillende
looptijden noodzakelijk. Het fonds heeft hiertoe per looptijdenbucket een maximale afwijking vastgesteld.
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.
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Dit risico is een subcategorie van de categorie marktrisico.
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 belegt 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.
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. TPN heeft een beleid voor actief beleggen en ziet daar de
meerwaarde van. Het is de overtuiging van het bestuur dat op de lange termijn de hogere kosten voor het actief
beleggingsbeleid meer dan goedgemaakt worden door het extra netto rendement. Het actief beleggingsbeleid wordt
continu gemonitord door het bestuur.
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.
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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 onder andere
gebaseerd op de uitkomsten van de in 2015 uitgevoerde ALM-studie en de in 2017 uitgevoerde aanvullende integrale
analyse.
3. Kredietrisico
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 credit rating,
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, dan 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
107.741
AA
89.875
A
13.249
BBB
22.658
Lager dan BBB
58.427
Geen rating
3.775
Totaal vastrentende waarden
295.725
De liquide middelen van de beleggingsrekeningen ad k€ 284 zijn hierboven inbegrepen (geen rating).

18,3
8,7
9,2
9,0
5,4
4,2
11,5

4. Verzekeringstechnisch risico
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 2020 de Prognosetafel AG2020 gepubliceerd.
De technische voorziening van het pensioenfonds is per 30 november 2020 gewaardeerd op basis van deze
prognosetafel. Door toepassing van de meest recente Prognosetafel AG2020 is het langlevenrisico in grote mate
verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen. Mercer heeft in 2019 het ervaringssterftemodel
bijgewerkt naar aanleiding van een door het CBS gepubliceerde update. Het bestuur heeft in 2019 besloten om de
nieuwe correctiefactoren conform het Mercer-model ES2019 per 31 december 2019 toe te passen.
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.
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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.
Gelet op het draagvlak van het fonds en de grootte van de risico’s zijn het overlijdensrisico en het premievrijstellingrisico 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. Aangezien 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.
Niet-financiële risico’s
De volgende risicocategorieën worden bij niet-financiële risico’s onderscheiden:
5. Omgevingsrisico’s
6. Operationeel risico
7. Uitbestedingsrisico
8. IT-risico’s
9. Integriteitsrisico’s
10. Juridische risico’s
5. Omgevingsrisico’s
Het omgevingsrisico is het risico van veranderingen die van buiten het fonds komen op het gebied van
concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemersklimaat. TPN biedt een marktconforme
uitvoering van de regeling, mede door de gemiddeld goede rendementen op het vermogen. Daarnaast blijft TPN in
dialoog met alle betrokken sociale partners. Het belang van alle deelnemers staat voorop.
Onderdeel van het omgevingsrisico is het 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, onderscheidt 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 is meegenomen.
6. Operationeel risico
Een operationeel risico is een risico dat samenhangt met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting
of procesuitvoering. Het fonds besteedt werkzaamheden uit aan gerenommeerde bedrijven na een ordentelijk
uitbestedingstraject. Verder wordt dit risico voornamelijk gemitigeerd door Service Level Agreements en ISAE 3402rapportages; hetgeen verder wordt toegelicht bij het onderdeel Uitbestedingsrisico.
7. Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede
werkzaamheden, dan wel voor deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en ter beschikking gesteld
personeel worden geschaad.
Met RiskCo is, nadat Aon in 2017 de activiteiten aan RiskCo heeft overgedragen, met terugwerkende kracht per
1 januari 2018 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar, tot 31 december
2022. De overeenkomst komt inhoudelijk sterk overeen met de overeenkomst die in 2015 is afgesloten met Aon.
Aon heeft ultimo een voorstel gedaan voor zowel de operationele aanvullende bestuursondersteuning als het
actuariële jaarwerk voor één jaar waarop het bestuur positief heeft gereageerd. Partijen hebben eind 2019 opnieuw
afspraken gemaakt over een verlenging van de overeenkomst voor het jaar 2020. Op 13 november 2019 heeft TPN
positief op het voorstel voor 2020 gereageerd en de overeenkomst met Aon ondertekend. Op 16 november 2020 is de
overeenkomst wederom besproken, akkoord bevonden, verlengd en getekend voor het jaar 2021.
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Het vermogensbeheer is aan BSG uitbesteed. 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 het pensioenfonds uitvoert. De SLA’s en de ISAE 3402 rapportages worden door
het bestuur gemonitord. Het uitbestedingsbeleid is vastgesteld in de ABTN.
Over de werkzaamheden van RiskCo voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 15 november 2020 is een ISAE 3402
II rapport afgegeven met een verklaring van BDO Audit & Assurance B.V. Dit ISAE 3402 II rapport is aangevuld met
een bridgeletter voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020. Het bestuur heeft
kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport en de bridgeletter.
BSG is aanwezig bij vergaderingen van de beleggingscommissie en het bestuur, 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 betreffende 2020 is op 22 januari 2021 een ISAE 3402 II rapport afgegeven met
een verklaring van de accountant van BSG, PWC. Het bestuur heeft kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport.
Ieder jaar worden alle uitbestedingspartners integraal door het bestuur geëvalueerd.
8. IT-risico’s
Het IT-risico is het risico dat IT de bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of
onvoldoende beveiligt en ondersteunt. TPN heeft de IT-infrastructuren en systemen uitbesteed aan gerenommeerde partijen die voldoende waarborgen (zowel voor back-up als autorisatie) hebben.
Over de IT-infrastructuur per 15 november 2020 is door RiskCo op 2 april 2021 een ISAE 3000 Type 1 rapport
afgegeven met een verklaring van BDO Audit & Assurance B.V. Het bestuur heeft kennisgenomen van het ISAE 3000
Type 1 rapport.
9. Integriteitsrisico’s
Onder integriteitrisico wordt het risico verstaan dat TPN niet integer handelt. Het risico dat de integriteit TPN 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 TPN opgestelde
normen. TPN 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 maatregelen 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.
Het compliancerisico omvat het risico dat niet of niet tijdig de consequenties van (veranderde) wet- en regelgeving
onderkend, waardoor wet- en regelgeving op onderdelen wordt 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 het pensioenfonds een eigen compliance officer (CO)
aangesteld, die toeziet op de naleving van de gedragscode door het bestuur van het pensioenfonds. De CO stelt elk jaar
een compliancerapportage op, die in een bestuursvergadering wordt besproken.
10. Juridische risico’s
Het juridische risico is het risico dat samenhangt met wet- en regelgeving, gesloten overeenkomsten en communicatie,
waardoor juridische conflicten kunnen ontstaan of waaruit aansprakelijkheden kunnen voortvloeien. TPN besteedt zijn
werkzaamheden grotendeels uit aan gerenommeerde partijen. TPN wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant
en de certificerend actuaris en laat zich daar waar nodig bijstaan door juristen. Daarnaast rapporteert de compliance
officer zijn bevindingen.
Alle financiële en niet-financiële risico’s zijn uitgebreid beschreven in de risicomanagementmatrix.
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Samenvatting risico’s: op basis van de s-jes formule
In 2015 heeft het bestuur een uitgebreide risicoanalyse en in 2017 een aanvullende integrale analyse uitgevoerd.
De uitkomsten van de analyses vormen mede de basis voor het beleid van het fonds. Als onderdeel van zijn beleid heeft
het bestuur grenzen (risk appetite) gedefinieerd aan de door het pensioenfonds te lopen risico’s.
Deze grenzen en de situatie per 31 december 2020 zijn in de volgende tabel weergegeven. De toetswaarde solvabiliteit
staat vermeld in de toelichting op de balans.
Risico
S1 Renterisico

S2 Risico zakelijke
waarden
S3 Valutarisico

S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico

S6 Verzekeringstechnisch risico

S7 Liquiditeitsrisico
S8 Concentratierisico

Risicogrens
Geen
renteafdekkingspercentage
gedefinieerd. Matrix met
“triggerpoints” als
leidraad.
Rentemismatch conform
VEV € 2,0 mln.
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.

31 december 2020
De daadwerkelijke renteafdekking wordt maandelijks
gerapporteerd aan het bestuur. Het (dynamische)
rentebeleid is vastgelegd in het Strategisch
beleggingsbeleid. In elke reguliere bestuursvergadering
wordt de risicomatrix besproken en wordt een besluit
genomen tot al dan niet wijzigen van de renteafdekking.
De feitelijke afdekking is 29,9% op basis van de marktrente.
De portefeuille is neutraal.

51% van de beleggingen is in euro. 46% van de beleggingen
is in niet-euro’s genoteerd. Ruim 74% daarvan is afgedekt
d.m.v. valutahedges.
Niet van toepassing.
Door zaken te doen met gerenommeerde tegenpartijen,
spreiding van de beleggingen over landen en
belegginscategorieën en waakzaam te zijn voor correlatie
wordt het risico zoveel mogelijk verkleind.
Het fonds belegt voor 18% in credits, high yield en EMD.
Prognosetafels AG 2020 toegepast. Stop-loss
herverzekering voor arbeidsongeschiktheids-, partner- en
wezenpensioen.
74% 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 het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan ISAE 3402
gecertificeerde partijen, RiskCo respectievelijk BSG. Het
bestuur en hoofd pensioenbureau ontvangen periodiek
rapportages over de uitbestede diensten. De rapportages
worden in de bestuursvergaderingen besproken.
52% van het vermogen is passief beheerd. Totaal extra
rendement actief beheer juni 2010 tot december 2020: circa
-0,56% (incl. kosten fondsmanagers).

IORP II
Op 13 januari 2017 is de Europese IORP II-richtlijn in werking getreden. Deze richtlijn moet door pensioenfondsen
uiterlijk op 13 januari 2019 geïmplementeerd zijn.
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Het doel van de IORP II-richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweede pijler pensioenen in de
Europese Unie. De wet bevat onder andere bepalingen over informatieverstrekking en transparantie, sleutelfuncties
(risicobeheer, actuariële functie en interne audit), een eigenrisicobeoordeling, uitbesteding, beloningsbeleid en ESGaspecten.
In verband met de implementatie van de IORP II-richtlijn moet een pensioenfonds over de volgende drie sleutelfuncties
beschikken:
De risicobeheerfunctie;
De Interne audit-functie;
De actuariële functie.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen:
De personen die sleutelfuncties vervullen: diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de sleutelfuncties;
De houders van een sleutelfunctie: diegenen die eindverantwoordelijk zijn voor de uitoefening van de taken
die vallen onder een sleutelfunctie.
De sleutelfuncties dienen onafhankelijk van elkaar en van het bestuur te zijn en mogen proportioneel worden ingevuld
(DNB heeft hiervoor een voorzet gegeven). Het houderschap en de uitvoering van de sleutelfuncties mogen onder
voorwaarden worden uitbesteed. Er geldt een meldplicht van de sleutelfuncties bij DNB en er gelden deskundigheidsen betrouwbaarheidseisen De functiehouder is een natuurlijk persoon. De uitvoering kan door meerdere personen, een
groep of organisatie worden uitgevoerd.

Risicobeheer
Beoordelen, monitoren en
rapporteren van de risico’s.
Initiërende en adviserende rol bij
vormgeving van risicobeheer.
Input leveren vanuit onafhankelijk
risicomanagementperspectief.
Ondersteunen bij eigenrisicobeoordeling, etc.

Sleutelfuncties
Interne audit
Evaluatie of interne controle en
andere procedures ter waarborging
van de integere en beheerste
bedrijfsvoering adequaat en
doeltreffend zijn.
Evaluatie van gehele bedrijfsvoering
op bijvoorbeeld inefficiënties,
optimale inrichting, etc.
Taken: jaarlijks auditplan, risk-based
audits uit (laten) voeren, afstemming
met externe accountant.

Actuarieel
Toezicht op berekening VPV.
Beoordeling of methodieken,
modellen passend zijn.
Beoordeling op volledigheid, juistheid
en kwaliteit gegevens.
Het toetsen van de in de TV
gehanteerde aannames.
Bijdrage aan eigenrisicobeoordeling,
etc.

Bij de inrichting mag rekening worden gehouden met de omvang en interne organisatie van het fonds en met de
omvang, de aard en complexiteit van de werkzaamheden van het fonds. Het identificeren van de sleutelfuncties mag
niet leiden tot al te belastende vereisten voor een fonds.
Houders van sleutelfuncties rapporteren materiële bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur:
Als de houder van de sleutelfunctie ook bestuurslid is, moeten materiële bevindingen en aanbevelingen ook
aan de Raad van Toezicht of de visitatiecommissie gerapporteerd worden;
Als het bestuur geen afdoende maatregelen treft, is de houder van de sleutelfunctie verplicht hiervan melding
te doen bij DNB.
In de bestuursvergadering van 12 november 2019 heeft het bestuur de benoeming van de waarnemende
sleutelfunctiehouders en de procedures met betrekking tot de sleutelfunctiehouders bekrachtigd en goedgekeurd.
In deze vergadering is dit ook met DNB afgestemd. DNB heeft op 27 november 2019 laten weten de inrichting van de
sleutelfuncties te hebben beoordeeld en hierover geen verder opmerkingen meer te hebben.
IORP-functie
Actuarieel
Interne audit
Risicobeheer

(Waarnemend) houderschap
Certificerend actuaris
J. Riedijk
E. Keijzer

Uitvoering
Certificerend actuaris
TOTAL Nederland (auditafdeling)
RMC en pensioenbureau

Het sleutelhouderschap van de actuariële functie en de bijbehorende uitvoerende werkzaamheden worden
ondergebracht bij de certificerend actuaris (Triple A).
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Het (waarnemend) houderschap voor de risicobeheerfunctie wordt bij de heer Keijzer neergelegd, de RMC draagt zorg
voor de uitvoering. Het waarnemend houderschap voor de interne audit-functie komt bij de heer Riedijk te liggen, bij
de uitvoering zou de ondersteuning van TOTAL Nederland (auditafdeling) worden ingeroepen. Het bleek bij deze
afdeling in de praktijk toch niet mogelijk voldoende tijd vrij te maken om deze vervullersrol uit te voeren.
Het bestuur heeft daarom besloten de vervullersrol uit te besteden en heeft bij een viertal gerenommeerde bedrijven
een offerte opgevraagd. Na een gedegen proces heeft het bestuur gekozen voor Mazars.
De heren Keijzer en Riedijk volgden in 2020 een opleidingstraject, zodat ze voor het houderschap van risicobeheer en
interne audit op het gewenste niveau kwamen. Beide heren zijn eind augustus 2020 bij DNB aangemeld voor toetsing.
Nadat de sleutelfunctiehouders waren doorgegeven aan DNB voor toetsing, zijn er bij TPN diverse gesprekken geweest
over wat de meest optimale invulling zou zijn voor de sleutelfunctiehouderrol Interne audit. Door deze gesprekken is
duidelijk(er) geworden dat het belangrijk is om in deze functie onafhankelijk te kunnen werken. Vanwege het feit dat de
heer Riedijk al verschillende rollen bekleedt, vond het bestuur het niet optimaal dat de heer Riedijk ook de rol van
sleutelfunctiehouder Interne audit zou gaan vervullen. De heer Riedijk heeft DNB in januari 2021 persoonlijk ingelicht
en een korte toelichting over het bovenstaande gegeven. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 16 februari
2021 bekrachtigd dat Mazars naast de vervullersrol ook de rol van sleutelfunctiehouder Interne audit gaat vervullen.
Inmiddels heeft DNB ingestemd met de certificerend actuaris als sleutelfunctiehouder Actuarieel, de heer Mulder als
sleutelfunctiehouder Interne audit en de heer Keijzer als sleutelfunctiehouder Risicobeheer.
De eigenrisicobeoordeling (ERB) moet eens in de drie jaar worden uitgevoerd, vastgesteld en aan DNB worden
gerapporteerd. Het doel van de eigenrisicobeoordeling is om inzicht te verschaffen in de samenhang van de
fondsstrategie, de risicohouding, de materiële risico’s en bedreigingen en mogelijke gevolgen voor TPN en de
belanghebbenden. Dit alles wordt verwoord in een zelfstandig (te ontwikkelen) leesbaar document. De ERB is door het
bestuur gekoppeld aan de eventueel nog uit te voeren ALM-studie. Vanwege de status van het onderzoek naar de
toekomst is de (manier van) uitvoering van beide acties nog niet te bepalen (voor meer informatie verwijzen wij u naar
paragraaf 10 “Toekomstparagraaf”).
De relevante punten van het ESG-beleid zijn in het risicomanagement benoemd, gepubliceerd en in de verklaring over
het ESG-beleid aangegeven.
In 2020 heeft de sleutelfunctiehouder Actuarieel een aantal rapportages uitgebracht waarin een aantal aanbevelingen
zijn gedaan aan het bestuur:
1. Analyse verloop technische voorziening; het bestuur wordt in overweging gegeven om gedurende het jaar ook een
technische analyse m.b.t. het verloop van de technische voorziening te maken. Dit ter verdere verbetering van het
proces voor de vaststelling van de maandelijkse technische voorziening en dekkingsgraad.
2. Het bestuur is aangegeven dat de mogelijkheid aanwezig is om door de sleutelfunctiehouder Actuarieel extra
gerichte controles te laten uitvoeren naast de afgesproken “lean and mean” invulling van de functie.
Het bestuur heeft de aanbevelingen in de bestuursvergaderingen besproken en heeft als volgt gereageerd:
1. Het bestuur heeft deze aanbeveling opgevolgd en Aon levert medio het jaar een tussentijdse analyse. De kosten
voor een tussentijdse analyse zijn zeer beperkt.
2. Het bestuur heeft aangegeven dat vanwege de status van het onderzoek naar de toekomst van het fonds voorlopig
geen extra gerichte controles aan de sleutelfunctiehouder Actuarieel gevraagd zullen worden.
Door de aangesloten ondernemingen zijn de resterende voorwaardelijke VPL-aanspraken in 2020 ingekocht.
Het bestuur heeft onder andere de sleutelfunctiehouder Actuarieel voorzien van alle beschikbare informatie.
De toegezonden documentatie is door de sleutelfunctiehouder bekeken en geanalyseerd.
De sleutelfunctiehouder Risicobeheer heeft over het eerste halfjaar 2020 een rapport uitgebracht. In het rapport
worden de volgende onderwerpen behandeld:
De coronacrisis;
De financiële situatie bij InAdmin RiskCo;
Het nieuwe Pensioenakkoord;
Onderzoek naar de toekomst van het fonds;
Jaarplan RMC.
De sleutelhouder geeft aan dat het bestuur de ernst van de coronacrisis tijdig heeft onderkend en het een juiste
beslissing is geweest om het crisisteam in te richten.
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InAdmin RiskCo is inmiddels overgenomen door PGB en Achmea waardoor de financiële situatie geen reden tot
ongerustheid meer is.
Het nieuwe Pensioenakkoord en het onderzoek naar de toekomst van het fonds zijn lopend.
Het jaarplan van de RMC is reeds beschreven in paragraaf 4.5 “Risicomanagementcommissie”.
De sleutelfunctiehouder Interne audit heeft in 2020 het auditplan 2020-2021 opgeleverd.
De uitgangspunten van het interne auditplan zijn als volgt:
• Het auditplan bestrijkt de bestuurlijke processen alsmede de (uitbestede) operationele processen en is
daarmee integraal van opzet;
• Het auditplan is gebaseerd op risicoanalyse en brengt daarmee focus aan;
• Het auditplan wordt jaarlijks voorbereid en vastgesteld. Daarbij wordt het komende jaar vastgesteld met
inachtneming van een 3-jaars horizon;
• Op basis van gewijzigde omstandigheden en/of risicoprofiel kunnen aanpassingen in het auditplan tussentijds
worden voorgesteld, voor te bereiden door de sleutelfunctiehouder en vast te stellen door het bestuur;
• Een audit bestrijkt een proces of richt zich op een thema. Een thema-audit kan ook de uitvoerders bestrijken;
• De toetsing kan het karakter hebben van een quickscan, gericht op ontwerp en bestaan van maatregelen of
ook op de effectieve werking middels een audit.
Met betrekking tot de Interne audit-functie heeft er in 2020 nog geen audit plaatsgevonden. De eerste audit betreft het
toetsen van de opzet, het bestaan en de werking van de AVG op fondsniveau en is uitgevoerd in het 1e kwartaal 2021.
De resultaten worden met het bestuur besproken op de brainstormdag van 29 april 2021.
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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 verkeert.
Het beleid van het fonds is erop 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 wettelijk 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 2017 tot en met 31 december 2021.
Naar aanleiding van de nieuwe uitvoeringsovereenkomsten is de inkoop van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen
afhankelijk van de pensioenen die door TPN na aftrek van de risicopremies en premieopslagen op basis van een
gedempte kostendekkende premie met de pensioenpremie kunnen worden ingekocht. Het inkooptarief voor het
ouderdoms- en partnerpensioen en de risicopremies voor het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum en
wezenpensioen worden daarbij gebaseerd op een vastgestelde verwachte waarde van het toekomstig rendement
(netto verwacht nominaal rendement) rekening houdend met toekomstige toeslagverlening (netto verwacht reëel
rendement). De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar.

Kenmerken pensioenregeling
Vanaf 2015 is de pensioenregeling een collectieve beschikbare premieregeling met tot ultimo 2017 een maximale
jaarinkoop ouderdomspensioen van 1,875% bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Met ingang van 1 januari 2018 is het
jaarlijkse maximale opbouwpercentage ouderdomspensioen verlaagd naar 1,738% bij een pensioenleeftijd van 67 jaar
vanwege fiscale aanpassingen.
In het reglement zijn per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd:
- Een aanpassing naar aanleiding van de uitvoeringsovereenkomst met Zeeland Refinery met betrekking tot een
ploegentoeslag die wordt meegenomen in het pensioengevend salaris;
- Er is vastgelegd dat onder voorwaarden uitruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen (PP) mogelijk is
(ophogen tot een PP van maximaal 70%);
- De appendix is voorzien van nieuwe waarden en factoren.
De kenmerken van de regeling zijn als volgt:
Pensioensysteem
Pensioenleeftijd
Pensioengevend jaarsalaris

Premiefranchise
Pensioenpremiegrondslag
Opbouwfranchise
Pensioengrondslag
Opbouw ouderdomspensioen
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Collectieve beschikbare premieregeling
67 jaar
14 maal het basismaandsalaris op 1 januari van enig jaar, vermeerderd met 12
maal de eventuele ploegentoeslag per 1 januari van datzelfde jaar, de toeslag 13e
maand per 1 januari van datzelfde jaar en, met ingang van 1 januari 2020, de
toeslag vakantietoeslag per 1 januari van datzelfde jaar, gemaximeerd tot het
bedrag € 110.111 (2020)
10/7 maal de AOW-uitkering voor een gehuwd persoon (2020: € 15.178)
Pensioengevend jaarsalaris minus premiefranchise
€ 14.167 (wettelijk minimum 2020)
Pensioengevend jaarsalaris minus opbouwfranchise
Maximaal 1,738% van de pensioengrondslag bij 67 jaar
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Opbouw partnerpensioen

Premie werknemer
Premie werkgever

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 was een voorwaardelijke overgangsregeling van
kracht. De voorwaardelijke VPL-aanspraken zijn in 2020 ingekocht.

Toeslagbeleid
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.
Per 1 januari 2017 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 verwachte rendement) in de toekomst naar verwachting jaarlijks toegekend kan worden
(toekomstbestendige indexatie);
• Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks op 1 januari een voorwaardelijke toeslag verleend
ter grootte van maximaal het prijsindexcijfer;
• De haalbaarheidstoets heeft aangetoond dat de toeslagambitie realistisch is;
• 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) over de periode 2008 tot en met 1 januari 2012.
De niet-toegekende voorwaardelijke toeslagen en pensioenkortingen van 2008 tot en met 1 januari 2012 kunnen in de
toekomst nog wel worden ingehaald. Hiervoor heeft het bestuur een beleid opgesteld. Alle opgelopen achterstanden
zijn per individuele deelnemer geadministreerd. Alle niet toegekende voorwaardelijke toeslagen na 1 januari 2012 zijn
vervallen.
Overzicht achterstanden 2008-2012
Gepensioneerden en
premievrije deelnemers

Actieve deelnemers
Gemist
opbouwpercentage*

Optrek naar
eindloon

Alle deelnemers

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.
De beleidsdekkingsgraad is eind oktober, de peildatum voor toeslagverlening, 98,1%. De beleidsdekkingsgraad ligt
onder de wettelijke ondergrens voor toeslagverlening (110%). Het bestuur heeft eind 2020 besloten om per 1 januari
2021 geen indexatie te verlenen.

Jaarverslag 2020

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 46 van 104

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

2020
718
74
-37
-19
0
-1
735

2019
679
891
-40
-10
-2
2
718

2018
663
46
-19
-11
0
0
679

2017
658
32
-18
-9
0
0
663

2016
684
22
-31
-15
-2
0
658

Slapers:
Beginstand
Ontslag
Waardeoverdracht
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2020
337
37
-6
-4
-1
-1
362

2019
320
40
-8
-9
-1
-5
337

2018
323
19
-2
-4
-1
-15
320

2017
311
18
-2
-4
0
0
323

2016
288
31
-2
-6
0
0
311

Gepensioneerden:
ingegaan ouderdomspensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2020

2019

2018

2017

2016

333
23
-10
0
346

325
19
-10
-1
333

322
15
-12
0
325

318
13
-9
0
322

305
21
-8
0
318

Gepensioneerden:
ingegaan partnerpensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Overlijden
Andere oorzaken
Eindstand

2020

2019

2018

2017

2016

126
5
-6
0
125

121
9
-4
0
126

118
7
-3
-1
121

119
6
-6
-1
118

113
8
-2
0
119

Gepensioneerden:
ingegaan wezenpensioen
Beginstand
Ingang pensioen
Expiratie
Andere oorzaken
Eindstand

2020

2019

2018

2017

2016

4
0
0
0
4

4
0
0
0
4

4
0
0
0
4

6
0
-2
0
4

7
0
-1
0
6

1

Het aantal nieuwe toetredingen in 2019 is voornamelijk te verklaren door het toetreden van alle medewerkers van de
onderneming CRS. Voor het overgrote deel van de medewerkers van deze onderneming was de pensioenregeling ondergebracht
bij een verzekeringsmaatschappij. Deze regeling is per ultimo 2018 beëindigd. Conform de uitvoeringsoverkomst met CRS konden
alle medewerkers bij TPN toetreden en zijn er via een addendum aanvullende afspraken gemaakt.

Het aantal nieuwe toetredingen In 2020 is mede veroorzaakt door het integreren van een aantal activiteiten bij TOTAL
Nederland vanuit een overgenomen bedrijf. De betreffende medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst bij TOTAL
Nederland gekregen en zijn tot het fonds toegetreden.
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8.

Beleggingenparagraaf

Externe ontwikkelingen
Financiële markten in 2020
De uitbraak van het coronavirus heeft een stevige stempel gedrukt op de stemming van de financiële markten in 2020.
Andere factoren waren onder andere de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit. De figuur hieronder geeft een
overzicht van het rendement op de brede aandelenindex en langlopende staatsobligaties in 2020.

Figuur: Verloop van de MSCI ACWI IMI Index (groen) en staatsobligaties AAA 15+ (lichtblauw) in euro’s

Een belangrijke vraag was hoe de economie zou herstellen van de coronacrisis. De Verenigde Staten (VS) en Azië (vooral
China) lieten een V-vormig, snel herstel zien. Het economisch herstel in Europa volgde een trager, meer U-vormig
patroon met een beperkte terugval door de nieuwe golven van coronabesmettingen in het najaar.
Daarbij was er een tweedeling tussen winnaars en verliezers van de corona-uitbraak, in lijn met het zogenaamde Kvormige scenario. Arme landen en armere delen van de bevolking worden harder door corona geraakt dan de meer
welvarende mensen en landen. Het verschil tussen arm en rijk is door corona en de beleidsmaatregelen verder
toegenomen. Binnen aandelen was ook een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen sectoren die van de door corona
versterkte trends profiteerden en sectoren die enorme tegenslagen moesten incasseren. De tweedeling tussen waardeen groeiaandelen was al aanzienlijk, maar is in 2020 sterk opgelopen. Pas na aankondiging van het coronavaccin in
november, veerden de zwaarst getroffen sectoren op.
Twee thema’s die in het bijzonder zijn versterkt door de coronacrisis zijn digitalisering en duurzaamheid. Door het
noodgedwongen thuiswerken en virtueel vergaderen is de vraag naar digitale infrastructuur en diensten sterk
toegenomen. Technologiebedrijven spelen hierbij een centrale rol. Tegelijkertijd is ook de roep om regulering van de
technologiesector toegenomen. Daarnaast is de aandacht voor duurzaamheid verder toegenomen en komt er steeds
meer druk op overheden en bedrijven om concrete maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.
De nominale rente is sinds de uitbraak van de coronacrisis op een laag niveau blijven staan. De ontwikkeling kan het
beste worden beschreven als een L-vorm. Beleidsmakers hebben sterk gereageerd op de economische noodsituatie.
Het Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed) heeft de beleidsrente in maart in twee stappen met 150 basispunten
verlaagd naar 0%. In de eurozone stond de beleidsrente al op -0,5% voordat de coronapandemie uitbrak, dus was er
geen ruimte voor verdere verlaging. Wel werden de opkoopprogramma’s van staats- en bedrijfsobligaties van zowel de
Amerikaanse als de Europese centrale bank sterk uitgebreid om ook de langere rente zo laag mogelijk te houden.
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Verder heeft de Fed het beleidskader voor de inflatiedoelstelling bijgesteld, waardoor het monetaire beleid in de
komende jaren ruim blijft, zelfs als de inflatie aantrekt. Nu de schulden zo sterk zijn opgelopen als gevolg van alle
steunmaatregelen, zullen beleidsmakers er alles aan doen om een laag niveau van de rente te handhaven en de
schulden betaalbaar te houden.
Financiële positie pensioenfonds
TPN behaalde in 2020 een totaalrendement van 6,2%1. Ondanks de positieve bijdrage van het beleggingsrendement, is
de nominale dekkingsgraad gedaald van 108,0% aan het begin van 2020 naar 103,9% aan het einde van 2020.
De gedaalde rente had een negatief effect op de dekkingsgraad, omdat hierdoor de waarde van de verplichtingen
toenam. In het algemeen geldt: hoe lager de rente, hoe hoger (omgerekend) de boekwaarde van de verplichtingen.
De toename in waarde van de verplichtingen als gevolg van een daling van de rente is een risico voor TPN. De figuur
hieronder laat zien hoe de twintigjaars swaprente2 zich in 2020 ontwikkelde.

Figuur: renteontwikkeling over 2020
Net als de waarde van verplichtingen stijgt de waarde van vastrentende beleggingen ook als gevolg van een daling van
de rente. Door te beleggen in vastrentende waarden kan TPN de toename in de waarde van de verplichtingen deels
compenseren. Het renterisico kan hiermee dus gedeeltelijk worden afgedekt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het
renterisico verder in te perken door rentederivaten te gebruiken. Hiermee wordt het renterisico gedeeltelijk afgedekt,
waardoor de dekkingsgraad gevoelig blijft voor een rentedaling.
De reden dat TPN niet het hele renterisico afdekt, heeft te maken met afwegingen tussen de korte- en
langetermijnrisico’s. TPN verwacht dat de negatieve gevolgen voor de haalbaarheid van de missie van het fonds 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 TPN te weinig zou profiteren van een rentestijging.

Beleggingen van het fonds
Algemeen
TPN 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.

1
2

Het genoemde rendement is het nettorendement na aftrek van beheer- en transactiekosten, zie paragraaf 5.2.
Als benadering voor de gemiddelde rente die wordt gebruikt voor berekening van de verplichtingen.
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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, beleggingsstijlen 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 assetcategorie

Vastrentende waarden

Strategische mix
56%

Rendement
5,3%

Aandelen

34%

8,9%

Vastgoed

10%

-3,9%

Over 2020 werd een totaalrendement behaald van 6,2% (inclusief rendement op valuta- en rentederivaten ter
afdekking van risico’s).
Strategisch beleggingsbeleid
Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid richt zich op de beheersing van het rentemismatchrisico in de balans
van het fonds. 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.
In de volgende tabel is de verdeling over de vermogenscategorieën ultimo 2020 gegeven (PF staat voor Pensioenfonds
TPN en BM staat voor benchmark).
Beleggingsportefeuille naar categorieën
2020
EUR

PF%

BM%

2019
EUR

PF%

BM%

Vastrentende waarden

295,4

51,30%

51,30%

293,1

54,2%

55,9%

Aandelen

205,8

35,70%

35,70%

197,9

36,6%

35,1%

52,0

9,00%

9,00%

54,2

10,0%

10,0%

0,3

0,00%

0,00%

1,4

0,3%

0,0%

22,7

3,90%

3,90%

4,5-

-0,8%

-0,8%

576,2

100,00%

100,00%

100,0%

100,0%

Onroerend goed
Banktegoeden
Overig

541,2

Beleggingsrendementen 2020
Het pensioenfonds behaalde in 2020 een totaalrendement van 6,2% 1. Dit was inclusief het rendement op derivaten ter
afdekking van risico’s. De sterke performance van technologiebedrijven, in combinatie met de steunmaatregelen die de
centrale banken en overheden troffen in reactie op de uitbraak van de coronacrisis, zorgde uiteindelijk voor een positief
aandelenjaar.
1

Alle genoemde rendementen zijn nettorendementen, dus na aftrek van beheer- en transactiekosten, maar vóór aftrek van de BSG
management fee.
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Ontwikkelingen zoals thuiswerken en online winkelen versnelden door de coronacrisis en hadden een negatieve impact
op onroerend goed, waardoor deze categorie met 3,9% daalde. De gedaalde rente droeg bij aan een positief rendement
van 5,3% op vastrentende waarden.
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de rendementen. Het totaalrendement is het op basis van de marktwaarde
van de beleggingen gewogen gemiddelde van de rendementen per beleggingscategorie (PF staat voor Pensioenfonds TPN
en BM staat voor benchmark).
Totaal rendement in %

rendement
PF
PF%

2020
rendement
BM

2019
rendement
BM

PF%

rendement
PF

5,68%
8,60%

54,2%

10,6%

10,8%

35,7%

5,30%
8,88%

36,6%

21,5%

20,8%

Vastgoed incl Legacy vastgoed

9,0%

-3,90%

-4,10%

10,0%

12,2%

12,0%

Banktegoeden

0,0%

-8,00%

0,00%

0,3%

5,1%

0,0%

Overig

3,9%

-0,30%

0,00%

-0,8%

0,0%

0,0%

Totaal

100,0%

6,20%

6,80%

100,2%

14,2%

14,1%

Vastrentende waarden

51,3%

Aandelen incl Private Equity

Gevoerd beleid
TPN heeft het mandaat van Blue Sky Group om ten behoeve van tactische assetallocatie af te wijken van de strategische
normgewichten beëindigd in mei 2020.
Valutarisico
TPN past valuta-afdekking toe om risico te beperken. In 2020 werden de valutaposities in Amerikaanse dollars, Britse
ponden, Japanse yens, Zweedse kronen en Canadese en Australische dollars voor 100% afgedekt met de euro.
Renterisico
TPN past renteafdekking toe om risico te beperken. Het fonds hanteert een dynamisch beleid waarbij de strategische
renteafdekking afhankelijk is van de stand van de rente en de dekkingsgraad. Ultimo 2020 dekte het fonds circa 30%
van het renterisico af.
Beleggingsonderwerpen
TPN heeft in 2020 diverse beleggingsonderwerpen behandeld. Zo heeft het fonds de documentencyclus nader
uitgewerkt. De documentencyclus volgt de beleidsklok van het fonds. In dit kader is in 2020 onder andere het
Strategisch Beleggingsbeleid vastgesteld. Verder heeft TPN in 2020:
• de gevolgen van de coronacrisis voor het beleggingsbeleid in kaart gebracht;
• het ESG-beleid aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving;
• de vastrentendewaardenportefeuille omgezet naar de samenstelling waartoe het fonds in 2019
besloten had;
• de allocatiestudie vastgoed besproken.
Monitoring en passendheid beleggingsbeleid gedurende coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus drukte in 2020 niet alleen een stempel op markten en de economie, maar ook op het
fonds zelf. TPN heeft vanaf februari 2020 nadrukkelijk aandacht besteed aan de risico’s van de ontwikkelingen rond het
coronavirus. Het fonds heeft op dagbasis en later in het jaar met een iets lagere frequentie de situatie vanuit
risicoperspectief gevolgd. Het fonds heeft gedurende het jaar vastgesteld dat het bestaande strategisch beleggingsbeleid passend was en ging er van uit dat de impact van de ontwikkelingen rond het coronavirus op de economische
ontwikkeling op lange termijn beperkt zou zijn. Daarom hield het vast aan het strategisch beleggingsbeleid. Wel hield
TPN de ontwikkelingen op korte termijn nauwlettend in de gaten.
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Ook is ingezoomd op de sectoren in de beleggingsportefeuille die profiteren dan wel nadeel hebben van de
coronacrisis. Bij beleidsontwikkeling heeft ook het perspectief van de zich ontwikkelende pandemie een plaats
gekregen in de analyses.
Environmental, social and governance (ESG)
TPN voert een beleggingsbeleid dat is gericht op waardecreatie op de lange termijn, waarbij voortdurend een afweging
wordt gemaakt tussen rendement en risico. Deze doelstelling gaat hand in hand met de maatschappelijke
verantwoordelijkheid die het fonds als institutioneel belegger belangrijk vindt, waarbij ecologische, sociale en
bestuurlijke aspecten (environmental, social and governance issues, ESG) worden meegewogen in het beleggingsbeleid.
Uitsluitingen
TPN sloot per 31 december 2020 in totaal 198 bedrijven uit van beleggingen voor een of meerdere redenen.
Van bedrijven die zijn uitgesloten houdt het fonds geen aandelen of bedrijfsobligaties in de portefeuille. Hiervoor had
het pensioenfonds verschillende redenen:
• 80 bedrijven werden uitgesloten wegens de betrokkenheid bij controversiële wapens. Het fonds sluit
dergelijke bedrijven uit, met uitzondering van bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens indien zij gevestigd
zijn in een land waar dit is toegestaan conform het non-proliferatieverdrag.
• Een andere uitsluitingsgrond is het niet houden aan UN Global Compact. UN Global Compact omvat
mensenrechten, arbeidsrechten, het voorzorgsprincipe qua milieu en anti-corruptie. Bedrijven die een of meer
zaken hiervan met voeten treden worden door het fonds uitgesloten. Dit betrof 107 bedrijven.
• Ook sluit het fonds bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie en/of handel van producten die bij bedoeld
gebruik leiden tot overlijden of persoonlijke schade en waarbij engagement evident niet succesvol is. Om deze
reden sluit het pensioenfonds 28 bedrijven uit.
Tot slot kiest het fonds ervoor om niet in een aantal overheden te beleggen. Hiervoor hanteert het fonds EU- en VNsancties als criterium. Uitsluitingen gelden automatisch ook voor bijbehorende lagere overheden. Bedrijven die actief
zijn in gebieden van uitgesloten overheden worden niet uitgesloten door het fonds.
Uitsluitingsgronden en aantallen
Bedrijven – Uitsluitingen o.b.v. controversiële wapens
Bedrijven – Uitsluitingen o.b.v. UN Global Compact
Bedrijven – Uitsluitingen o.b.v. schadelijke producten
Overheden – Totaal aantal uitsluitingen
Tabel: uitsluitingsgronden en aantallen

Aantal uitsluitingen
80
107
28
13

Betrokken aandeelhouder
TPN is aandeelhouder van bedrijven wereldwijd. Als mede-eigenaar kan het fonds invloed hebben op het handelen van
deze bedrijven. Het fonds geeft invulling aan een betrokken aandeelhouderschap door te stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen en transparant te zijn over beleggingen en betrokkenheidsactiviteiten.
In 2020 heeft TPN veelvuldig gebruik gemaakt van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. In totaal stemde
het fonds op 2.956 vergaderingen over 33.925 voorstellen. Hierbij stelt het fonds zich op als een positief-kritische,
betrokken aandeelhouder. In 15% van de gevallen stemde het pensioenfonds tegen het advies van het management op
een voorstel. Het pensioenfonds steunde 85% van de voorstellen van het management van de ondernemingen.
In onderstaande tabel staat een samenvatting van hoe er is gestemd. TPN voert de hiervoor genoemde activiteiten niet
uit met betrekking tot Total en dochterondernemingen, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen 1
Totaal uitgebrachte stemmen
Voor
Tegen
Anders
1

33.925 Aantal aandeelhoudersvergaderingen
29.290 Met het management
4.021 Tegen het management
614

2.956
28.987
4.938

Deze cijfers zijn samengesteld uit de rapportages van twee stemmanagers die in 2020 voor het pensioenfonds hebben gestemd.
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9.

Actuariële paragraaf

Actuariële analyse

2020

2019

EUR x 1.000

Directe en indirecte beleggingsopbrengsten
Aanpassing rekenrente
Bij: actuarieel benodigde rente

33.172
-64.671
1.628

Resultaat op beleggingen

66.687
-67.505
1.027
-29.871

Beschikbaar voor ex- en incasso
Af: pensioenuitvoeringskosten

751
-751

Resultaat op kosten

209
742
-742

0

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

-3.393
1.882
33
1.688

Resultaat op premie, sterfte,
arbeidsongeschiktheid en mutaties

0
-954
631
-92
-266

210

Wijziging actuariële grondslagen
Toeslagverlening voor alle geledingen

11.597
0

Vermindering respectievelijk vermeerdering voorziening
pensioenverplichtingen door bijzondere zaken

-681

4.646
0

11.597

4.646

-18.064

4.174

Voor het fonds geldt dat de gedempte 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 voor het ouderdomspensioen kan
hierdoor van jaar tot jaar verschillen.
In 2020 kon een opbouw voor ouderdomspensioen worden gerealiseerd van 1,738% bij een pensioenleeftijd van 67.
Deze inkoop wordt ex-ante vastgesteld.
Het fonds hanteert de Prognosetafel AG2020 met toepassing van correctiefactoren gebaseerd op inkomensklasse
“hoog”uit het Mercer-model ES2019. Het bestuur heeft besloten om de nieuwe Prognosetafel AG2020 per
30 november 2020 toe te passen (wijziging actuariële grondslagen). Aangezien het fonds de overstap naar de nieuwe
Prognosetafel aan het eind van het boekjaar maakt, wordt het resultaat op sterfte vastgesteld op basis van de
sterftegrondslagen begin 2020: de Prognosetafel AG2018 in combinatie met de correctiefactoren gebaseerd op
inkomensklasse “hoog” uit het Mercer-model ES2019. Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 15.4, de
toelichting op de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht.
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Zuivere kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremies voor risico fonds
In premie begrepen bedrag voor directe kosten
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten

2020

2019

EUR x 1000

EUR x 1000

14.017

10.887

482

488

306

237

2.650

2.281

17.455

13.893

6.279

5.830

In premie begrepen bedrag voor directe kosten

482

488

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten

132

123

Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening

2.639

2.392

Benodigde solvabiliteitsopslag

1.186

1.221

10.718

10.054

8.610

8.040

Benodigde solvabiliteitsopslag
Totale zuivere kostendekkende premie

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

Totale gedempte kostendekkende premie

Feitelijke premie
Ontvangen werkgeversbijdrage
Ontvangen werknemersbijdrage

2.858

2.668

11.468

10.708

14.073

10.937

In premie opgenomen voor dekking directe kosten

482

488

In premie opgenomen voor dekking toekomstige kosten

306

237

Totaal benodigd

14.861

11.662

Resultaat op premie (verschil feitelijk – benodigd)

-3.393

-954

Totaal feitelijke premie

Benodigde premie
Actuarieel benodigd nieuwe aanspraken en risicopremies voor risico fonds
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10.

Toekomstparagraaf

Effecten van de stapsgewijze invoering van de aangepaste UFR
De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van DNB per 31 december 2020 en
de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. DNB heeft toegelicht dat de rentetermijnstructuur de
komende jaren in vier stappen wordt gewijzigd. Een wijziging die volgt uit het advies van de Commissie Parameters.
Tezamen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars voortschrijdende gemiddelde van de rente zal
mogelijk een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan, wat een drukkend effect op de dekkingsgraad
heeft.
Onderzoek naar de mogelijkheden van de pensioenregeling en toekomst van het pensioenfonds
Op 15 juni 2017 heeft het bestuur in een brainstormsessie een discussie gevoerd over de toekomstmogelijkheden, in de
ruimste zin van het woord, van het fonds.
In het tweede halfjaar van 2017 heeft het onderzoekbureau Sprenkels & Verschuren, op verzoek van de werkgevers,
een strategische heroriëntatie uitgevoerd inzake de uitvoering van de pensioenregeling. Bij dit onderzoek zijn alle
stakeholders (de werkgevers, de vertegenwoordigers van de werknemers, het bestuur en het VO) betrokken.
Na inventarisatie bij alle stakeholders zijn de bevindingen teruggekoppeld tijdens een plenaire bijeenkomst.
De stakeholders stelden tijdens de plenaire bijeenkomst voor om de volgende alternatieven te laten onderzoeken:
1. A. Doorgaan met het huidige pensioenfonds, zonder aanpassingen;
B. Doorgaan met het huidige pensioenfonds, met aanpassing van de governance (externe professionele
bestuursleden);
2. Overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (APF);
3. Overgang naar een Bedrijfstakpensioenfonds (PGB).
In 2018 heeft Sprenkels & Verschuren (S&V) in opdracht van de werkgevers een vervolgonderzoek uitgevoerd waarin
bovenstaande alternatieven dieper zijn onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek zijn eind 2018 eerst separaat
gepresenteerd aan alle partijen (werkgevers, vakbonden en OR, bestuur en VO).
Tijdens de plenaire bijeenkomst op 29 januari 2019 zijn alle partijen over het rapport betreffende het vervolgonderzoek
in discussie gegaan. De werkgevers hebben op deze bijeenkomst, met moverende redenen, aangegeven dat er twee
alternatieven overblijven: doorgaan met het huidige pensioenfonds (met eventueel aanpassingen van de governance)
of de pensioenregeling onderbrengen bij een Bedrijfstakpensioenfonds.
Sociale partners en het bestuur van TPN hebben ingestemd met het verzoek vanuit de werkgevers om een stuurgroep
en een klankbordgroep op te richten om beide, voor de werkgevers, overgebleven alternatieven in detail te gaan
onderzoeken. De stuurgroep voor het toekomsttraject is geformeerd en bestaat uit een vertegenwoordiging van de
werkgever, de werknemers, het Verantwoordingsorgaan en het bestuur. De stuurgroep wordt ondersteund door S&V.
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 12 maart 2019 besloten om een onafhankelijk adviseur te werven die
het bestuur ondersteunt bij de controle op het onderzoek van de opgerichte stuurgroep en daarnaast het bestuur
ondersteunt in het onderzoek naar de toekomst van TPN vanuit de verantwoordelijkheid die TPN heeft richting al haar
deelnemers. Na een intensieve werving heeft het bestuur op de brainstormdag van 7 mei 2019 de heer R. Hagoort van
Aon als adviseur aangesteld. Het Verantwoordingsorgaan heeft ook een adviseur, dit is Swalef. De stuurgroep legt
zaken voor aan een klankbordgroep, waarin leden van de vakbond, het Verantwoordingsorgaan en de OR zitting
hebben.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de review van het toekomsttraject door de adviseur van het bestuur heeft de
stuurgroep bepaald dat een APF weer tot de mogelijkheden behoort. Daarom is in het offertetraject naast het doorgaan
met het huidige pensioenfonds (met eventueel aanpassingen van de governance) en het onderbrengen van de
pensioenregeling bij een Bedrijfstakpensioenfonds, nu ook de optie onderbrengen bij een APF toegevoegd.
De drie toekomstopties zijn beoordeeld op basis van een aantal relevante criteria die de stuurgroep vooraf heeft
opgesteld.
Het VO heeft in september de stuurgroep gewezen op de verschillende snelheden van handelen bij verschillende
belanghebbenden en gevraagd om betere communicatie met de overige stakeholders. Daarna is een lid van het VO
toegetreden tot de stuurgroep.
Tijdens de brainstormdag op 10 december 2019 zijn de kwantitatieve uitkomsten door het bestuur en het VO
besproken. Alle drie de alternatieven voor de toekomst blijken goed te zijn, waardoor bij de keuze andere facetten
belangrijker worden.
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Ook het Pensioenakkoord wordt een belangrijke factor, dit punt wordt verder in het onderzoek meegenomen.
De hoofdlijnen van het Pensioenakkoord zijn nader uitgewerkt. Het Pensioenakkoord brengt de nodige aanpassingen in
het bestaande pensioenstelsel met zich mee:
• De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan op dit moment het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee
met de gemiddelde levensverwachting;
• De doorsnee premie wordt afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw.
De pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt;
• Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen;
• Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer worden;
• Er komen twee nieuwe contractvormen, het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling;
• Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en er wordt onderzocht hoe
ZZP’ers makkelijker voor hun pensioen kunnen sparen;
• Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk regelingen te treffen voor werknemers die
vervroegd met pensioen willen gaan.
Er is één document opgesteld waarin alle belangrijke en benodigde informatie overzichtelijk is opgenomen.
De stuurgroep en de klankbordgroep hebben in mei het betreffende document, de eindrapportage, besproken en begin
juni is de rapportage naar alle betrokken partijen gezonden.
Naar aanleiding van dit rapport zijn nog aanvullende vragen gesteld, die eind juni 2020 separaat zijn beantwoord.
Het bestuur en VO hebben de eindrapportage in de extra bestuursvergaderingen van 24 augustus en 16 september
2020 besproken. Het bestuur, ondersteund door het VO, ziet doorgaan met het huidige fonds (met of zonder
aanpassingen) als een minder logische optie voor de (middel)lange termijn. De opties PGB en AFP liggen dicht bij elkaar
qua scores, daarom zijn er andere zaken die nu belangrijk worden zoals de kosten, de governance, de impact van het
Pensioenakkoord en het meegaan van de nog in te halen achterstanden (hierna aangegeven als: LAT).
Op de plenaire bijeenkomst van 29 september 2020 heeft het bestuur om hen moverende redenen aangegeven een
voorkeur te hebben voor een APF. Tijdens de plenaire bijeenkomst bleek echter dat de sociale partners, specifiek de
vakbonden, een voorkeur hebben voor PGB. Alle partijen zijn het wel eens om het huidige fonds niet voort te zetten op
middel(lange) termijn. De werkgevers hebben wel aangegeven dat de overgangskosten (zeer) beperkt moeten blijven.
Het bestuur heeft aangegeven om de voorkeur van de sociale partners te gaan bespreken. Daarnaast is afgesproken om
de kosten m.b.t. de overgang verder te laten onderzoeken door de stuurgroep en dat het fonds parallel een Request
For Proposal (RFP) bij de vier belangrijkste APF’en zal doen om geen tijd te verliezen indien de keuze op een APF zou
vallen.
In de extra bestuursvergadering van 16 februari 2021 zijn de eerste resultaten van het RFP besproken. Hieruit volgt dat
er twee van de vier APF’en om voor het bestuur duidelijke redenen gaan afvallen. De verschillende opties (PGB of de
overgebleven twee APF’en) liggen nog steeds dicht bij elkaar. Er volgt nog een verdiepingsslag betreffende de
overgebleven twee APF’en en een update voor de kosten m.b.t. alle opties.
Op basis van alle beschikbare informatie heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 9 maart 2021 de kerncriteria
herijkt en is de voorkeur voor een APF bekrachtigd.
Tijdens de (digitale) plenaire bijeenkomst van 9 april 2021 heeft het bestuur deze voorkeur aan de sociale partners als
volgt toegelicht.
• Bij overgang naar PGB wordt de risicohouding van PGB met het bijbehorende premie-, indexatie- en
beleggingsbeleid overgenomen. Dit betekent dat de sociale partners het daarmee eens moeten zijn. Bij overgang
naar een APF, in eigen kring, wordt het eigen beleggingsbeleid voortgezet en behouden de sociale partners invloed
op de eerder gemaakte keuzes inzake risicohouding en risicobereidheid. De transitiekosten bij een overgang naar
PGB zijn fors duurder dan bij een overgang naar de APF’en. Bij overgang naar PGB wordt gestart met een lagere
dekkingsgraad. Weliswaar kan dan extra worden geïndexeerd, maar daar staat tegenover dat er bij TPN (en dus een
APF) eerder kans is op jaarlijkse indexatie.
• De jaarlijkse kosten verschillen niet veel bij PGB en de APF’en. De APF’en zijn iets goedkoper.
• Bij overgang naar PGB moeten meerdere elementen in de regeling worden gewijzigd. Ook zal bij PGB de
pensioenpremie in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd. Daar moeten de sociale partners dus vooraf
afspraken over maken. Bij de APF’en blijft de pensioenregeling gelijk en kan ook de premie gelijk blijven. In dat geval
zal wel de opbouw moeten worden verlaagd. De LAT blijft bij de APF’en bestaan.
De sociale partners hebben bij een APF grote invloed op de invulling van het Pensioenakkoord. Dit is niet (of zeer
beperkt) het geval bij PGB.
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• De governance en continuïteit zijn bij PGB gewaarborgd, maar er is geen zeggenschap meer over vermogensbeheer
en financieel beleid. Gezien de komende ontwikkelingen (zoals het Pensioenakkoord) is het bestuur van mening om
juist zeggenschap te blijven behouden. Met een APF is dit goed mogelijk, zonder dat daardoor de “governancedruk”
te hoog wordt. De invloed vindt plaats via het Belanghebbendenorgaan.
• De toekomstbestendigheid van PGB is sterk. In de afgelopen jaren hebben de APF’en ook laten zien dat zij
toekomstbestendig zijn. Zij worden ondersteund door grote ondernemingen (Aegon, Achmea), maar zijn tegelijk wel
formeel onafhankelijk.
• Op het gebied van dienstverlening, risicomanagement, IT- en informatiebeleid zijn er tussen PGB en de twee APF’en
geen wezenlijke verschillen.
De sociale partners hebben tijdens de plenaire bijeenkomst van 9 april 2021 de voorkeur van het bestuur ondersteund.
Er is tevens afgesproken om een werkgroep op te richten waarin zowel vertegenwoordigers van het bestuur, de
werkgevers als werknemers plaatsnemen. Deze werkgroep krijgt de bevoegdheid om namens alle betrokken partijen de
finale onderhandelingen te voeren met de twee overgebleven APF’en. Dit traject loopt thans nog.
Ontwikkelingen InAdmin RiskCo (RiskCo)
RiskCo voert de pensioenadministratie uit voor TPN en diverse andere pensioenfondsen, verzekeraar en
uitvoeringsorganisatie. In mei 2020 zijn de klanten van RiskCo door de directie van RiskCo geïnformeerd
over een mogelijke ontoereikende liquiditeitspositie van de onderneming in de nabije toekomst, waardoor de
mogelijkheid is ontstaan dat de dienstverlening op (korte) termijn geheel of gedeeltelijk moet worden gestaakt.
De directie van InAdmin RiskCo heeft direct maatregelen genomen, waaronder een mogelijke verkoop aan een
kapitaalkrachtige partij. De belangen van de deelnemers staan daarbij voorop, volgens de directie. De klanten van
RiskCo, waaronder TPN, zijn gezamenlijk opgetrokken om een structurele oplossing te realiseren zodat een beheerste
uitbesteding kan worden behouden/gerealiseerd. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met DNB, die volledig
op de hoogte is van de betreffende situatie. Het bestuur stemt in met het gezamenlijk optreden door alle klanten van
RiskCo. Dit om onder ander de volledige situatie helder te krijgen en voorbereid te zijn op mogelijke activiteit vanuit de
media. De deelnemers zijn via nieuwsbrieven en nieuws op de website ingelicht.
Ongeacht de situatie was het veiligstellen van databestanden m.b.t. de deelnemersadministratie gewaarborgd.
Iedere maand heeft TPN alle (bijgewerkte) benodigde databestanden ontvangen waarmee het fonds de cruciale
processen kon uitvoeren en zodoende kon garanderen.
Inmiddels is RiskCo begin augustus 2020 overgenomen door PGB en Achmea. Hierdoor is het voortbestaan van RiskCo
gewaarborgd en is het fonds verzekerd dat de dienstverlening zoals afgesproken uitgevoerd zal blijven worden.
In augustus 2020 heeft DNB een informatiebeveiligingsonderzoek direct bij de pensioenuitvoerders uitgevoerd.
Uit het onderzoek van DNB blijkt dat 35 van de 58 controls bij RiskCo niet structureel en aantoonbaar op het vereiste
volwassenheidsniveau zijn. DNB heeft in overleg met de klantengroep van RiskCo aangegeven om, vanwege
voornamelijk efficiëntie, een (mitigatie) traject in het kader van de pilot “PUO toezicht” uit te voeren. Dit houdt in dat
DNB rechtstreeks met RiskCo communiceert waar voorheen de individuele pensioenfondsen zelf zouden
communiceren die hun pensioenadministratie bij RiskCo hebben uitbesteed. In november 2020 is door RiskCo een plan
van aanpak opgesteld om de bevindingen van DNB over de informatiebeveiliging op te lossen. DNB zal dit plan
beoordelen en voornamelijk gedurende 2021 monitoren.
In april 2021 heeft TPN een ISAE 3000 Type 1 van InAdmin RiskCo ontvangen. In dit rapport zijn de opzet en het bestaan
van de beschreven beheersmaatregelen m.b.t. de IT infrastructuur getoetst. Het rapport sluit aan bij de resultaten uit
het hierboven beschreven informatiebeveiligingsonderzoek van DNB.
Om de kwaliteit, de leverbetrouwbaarheid en productiviteit van de infrastructuur diensten (waaronder de IT
infrastructuur) te verhogen en te borgen, is het voornemen van InAdmin RiskCo om dit per juli 2021 aan CGI uit te gaan
besteden. CGI is een van de grootste IT- en bedrijfsadviesbureaus ter wereld. Het bestuur heeft aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen de uitbesteding aan deze gerenommeerde partij. De RMC en sleutelfunctiehouder
Risicobeheer zullen dit traject op de voet blijven volgen. Het bestuur wordt iedere bestuursvergadering op de hoogte
gebracht van de ontwikkelingen.
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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 het pensioenfonds
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 juiste 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 van 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 gekozen 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 (waarvan een vacant). 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 paragraaf
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 2020 is door PFsupport uitgevoerd. Het oordeel van de
visitatiecommissie en de reactie van het bestuur is in dit jaarverslag opgenomen (zie paragraaf 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.
De compliance officer is onafhankelijk van het bestuur en is 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.
Op 3 oktober 2018 is de nieuwe Code Pensioenfondsen 2018 (“de Code”) na publicatie in de Staatscourant van kracht
geworden.
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Er is in 2019 door TPN een analyse van de Code Pensioenfondsen 2018 uitgevoerd om actief te kijken of het fonds aan
de normen uit de nieuwe Code voldoet. Het bestuur wil de normen van de Code naleven en heeft in de
bestuursvergadering van 10 september 2019 de analyse van de Code Pensioenfondsen 2018 goedgekeurd.
TPN voldoet in 2020 aan de vereisten uit de Code met uitzondering van de volgende bepaling:
• Norm 33 van de Code geeft aan dat in het bestuur en het VO ten minste één man en één vrouw moet zitten en
dat ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar moet zijn. Het bestuur bestaat op dit moment
alleen uit mannen die allen ouder zijn dan 40 jaar. Het bestuur streeft ernaar dat zijn 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. De samenstelling van het bestuur
voldoet op dit moment niet voldoende aan het diversiteitsbeleid conform de Code Pensioenfondsen.
Het bestuurslid dat bij benoeming jonger dan 40 jaar was, is nog steeds zittend bestuurslid maar inmiddels
boven de 40 jaar.
De maximale bestuurderstermijn van een ander bestuurslid liep op 1 juli 2020 af. In de oproep en herhaalde
oproep voor kandidaten voor een nieuw bestuurslid medio 2020 is specifiek aandacht besteed aan de
diversiteit en is het bestuur op zoek gegaan naar een vrouwelijke kandidaat. De aanmelding van nieuwe
kandidaten verliep stroef en een hernieuwde oproep was imminent. Uiteindelijk hadden twee kandidaten zich
gemeld. Het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds was inmiddels zover gevorderd dat het
bestuur besloten heeft om de vacature in het bestuur voorlopig vacant te laten. De status van het onderzoek is
met de kandidaten besproken en in goed overleg blijven deze kandidaten in reserve beschikbaar voor een
mogelijke bestuursfunctie. Het bestuur is van mening dat het huidige bestuur een goede afspiegeling is van de
actieve deelnemers en gepensioneerden. Daarbij is de deskundigheid van de bestuurders van groot belang.
In het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft geen vrouw zitting. Hiermee voldoet de samenstelling van het VO op
dit moment niet voldoende aan het diversiteitsbeleid conform de Code Pensioenfondsen. Er is per 1 juli 2019
een vacature. Vanwege de status van het lopende onderzoek naar de toekomst van de pensioenregeling en
parallel het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds heeft het VO besloten om de per 1 juli 2019
ontstane vacature ook gedurende 2020 nog niet in te vullen.
TPN beschikt over een klachtenregeling en de klachtenprocedure is onderdeel van de website van TPN. TPN heeft in
2020 geen klacht ontvangen.

11.3 Goed pensioenfondsbestuur
Geschiktheid bestuur en VO
De PW schrijft voor dat het beleid van een pensioenfonds wordt bepaald of mede bepaald wordt 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 kunnen 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, die deel
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.
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Ook in 2020 is er 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. Vanwege de coronamaatregelen vonden de brainstormdagen digitaal plaats.
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 het
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 deel uit van het
geschiktheidsbeleid van het fonds. Het bestuur heeft ook in 2020 verder invulling gegeven aan de 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 en het volgen van een gezamenlijke training (opleiding). In 2020 is
er vanwege de status van het onderzoek naar de toekomst van het fonds en de situatie met betrekking tot Covid-19
geen gezamenlijke training (opleiding) geweest.

Naleving wet- en regelgeving
Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving door het fonds. In het boekjaar 2020 is een
herstelplan van toepassing vanwege een dekkingskort. Een toelichting op het herstelplan is opgenomen in paragraaf
5.3.

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 2020 ook is gebeurd.

Principes voor beheerst beloningsbeleid
Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de Code Pensioenfondsen. Het beloningsbeleid
voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van
duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisico’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg.
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.
De vacatieregeling is aangepast per 1 april 2020. De gewijzigde vacatieregeling voorziet voor gepensioneerde leden van
het bestuur in een vaste vergoeding per jaar op basis van tijdsbesteding, ervaring en deskundigheidsniveau.

Toezichthouder
De heer J.J. Dahmeijer is sinds 1 februari 2018 toezichthouder van TPN.
Op 27 november 2019 heeft TPN aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gemeld dat de URM-scenario’s in 2019
vertraagd zijn geüpload naar het Pensioenregister, daarbij heeft TPN ook aangegeven wat de redenen voor deze
vertraging waren. Op 12 februari 2020 heeft TPN hierover van de AFM een normoverdrachtbrief ontvangen. De AFM
merkt op dat er niet is geleverd conform de wetgeving en verzoekt het fonds dringend om in het vervolg de gegevens
tijdig te leveren. TPN heeft dit in de evaluatie met RiskCo besproken.
Op 24 maart 2020 is er tussen DNB en TPN contact geweest over de Covid-19 pandemie. TPN heeft DNB volledig op de
hoogte gebracht van de oprichting van het crisisteam en de aanpak van de coronacrisis (zie de uitgebreide informatie
hierover bij paragraaf 4.1 “Bestuursvergaderingen”). Er is afgesproken om, indien nodig, contact te onderhouden over
dit onderwerp.
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In mei 2020 heeft TPN wederom een verzoek van DNB ontvangen voor het invullen van de “Vragenlijst niet-financiële
risico’s en integriteitsvragen”. De vragenlijst betreft een sectorbreed onderzoek door DNB naar niet-financiële risico’s
die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en is een vervolg op de uitvragen die in eerdere jaren
hebben plaatsgevonden. De uitvraag is door het bestuur ingevuld en vervolgens aan DNB gezonden.
In het kader van efficiënt toezicht biedt DNB de mogelijkheid de analyse, voor het gedeelte m.b.t. de pensioenuitvoerder, direct bij de uitvoerder uit te vragen. Dit betekent dat InAdmin RiskCo de benodigde informatie aan DNB
levert, zodat in plaats van 20 keer uitvraag bij alle klanten dit in één keer kan worden afgehandeld. InAdmin RiskCo
heeft in overleg met de toezichthouder aangeboden dit te willen verzorgen als onderdeel van hun integrale
risicomanagement. De gegevens zijn tijdig geleverd.
De secure verbinding voor direct mailverkeer met DNB is in april 2020 gerealiseerd.
Vanaf 22 mei is tot medio september 2020 intensief contact geweest met DNB met betrekking tot de financiële situatie
van de pensioenuitvoerder InAdmin RiskCo. Deze situatie is uitvoerig beschreven in paragraaf 10 “ Toekomstparagraaf”.
Op 27 mei 2020 werd het positieve besluit van DNB ontvangen met betrekking tot de toetsing van de heer Smits,
waarin DNB aangeeft in te stemmen met zijn benoeming als voorzitter van de beleggingscommissie.
Op 4 juni 2020 heeft DNB schriftelijk aangegeven in te stemmen met het door TPN op 25 maart 2020 ingediende
herstelplan.
Eind juni heeft de AFM een informatieverzoek toezichtrapportage tweedepijlerpensioenmarkt naar TPN gezonden.
De verzochte informatie is tijdig aan de AFM geleverd.
DNB onderzoekt periodiek de kwaliteit van informatiebeveiliging binnen de financiële sector. In 2019 en 2020 voert
DNB de informatiebeveiligingsonderzoeken uit bij de pensioenadministrateurs (PUO), in plaats van bij de onder toezicht
staande instellingen. In dat kader is bij RiskCo een informatiebeveiligingsonderzoek uitgevoerd. Voor meer informatie
over dit onderwerp verwijzen wij u naar paragraaf 10 “ Toekomstparagraaf”.
In oktober 2020 is met DNB contact geweest over de voorwaardelijke inkoop van de resterende VPL-aanspraken.
Gezien de economische situatie van de aangesloten ondernemingen en de evenwichtigheid heeft het bestuur besloten
om de solvabiliteitsopslag te verlagen van 10% naar 4,1% (niveau MVEV) om de inkoop van de toegezegde
voorwaardelijke VPL-aanspraken voor de betrokken deelnemers te kunnen garanderen. TPN heeft dit afgestemd met
DNB en voldoet hiermee aan de wettelijke vereisten voor de VPL-financiering.
Het periodiek overleg met DNB stond gepland op 10 november 2020 maar is door omstandigheden vanuit DNB
afgezegd. Er is tot heden nog geen nieuw overleg gepland.
De sleutelfunctiehouders zijn ultimo augustus 2020 door TPN voor toetsing bij DNB aangemeld. Begin oktober gaf DNB
aan dat het toetsen van de sleutelfunctiehouders is vertraagd. Inmiddels heeft DNB ingestemd met de certificerend
actuaris als sleutelfunctiehouder Actuarieel en de heer Keijzer als sleutelfunctiehouder Risicobeheer. De toetsing van de
sleutelfunctiehouder Interne audit is nog in behandeling bij DNB.
RiskCo heeft eind september geconstateerd dat bij de URM-bedragen op het UPO voor de verwachte
toeslagen/kortingen van het fonds nog is uitgegaan van de scenariosets van DNB van het eerste kwartaal 2019 (de
Haalbaarheidstoets 2019 was hier op gebaseerd), terwijl voor de prijsinflatie de meest actuele (eerste/tweede kwartaal
2020) scenariosets van DNB zijn gehanteerd. Dit strookt niet met artikel 14a Rekenmethodiek weergave in scenario’s,
waarin wordt aangegeven dat het de bedoeling is om alle scenariosets (toeslagen/kortingen enerzijds en prijsinflatie
anderzijds) met elkaar te laten overeenkomen. Hierdoor zijn op het verzonden UPO de bedragen bij het overzicht
‘Wat als het mee- of tegenzit’ onjuist. Op de website van het fonds is een nieuwsbericht geplaatst m.b.t. dit onderwerp.
De juiste scenario’s zijn voor 13 oktober 2020 geüpload bij het Pensioenregister. In de excusesbrief zijn de deelnemers
op de hoogte gebracht. Tevens is aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om alsnog een UPO via post of mail te
ontvangen waarin de juiste scenario’s staan vermeld. In december heeft de AFM met TPN en de pensioenuitvoerder
RiskCo over het bovenstaande een normoverdragend gesprek gevoerd.
Medio december 2020 heeft het fonds een vragenlijst over ESG-beleid ontvangen. De vragen zijn voor het verstrijken
van deadline van 15 februari 2021 beantwoord.
Door de toezichthouders zijn in 2020 geen boetes/dwangsommen opgelegd aan het fonds.
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Uitbestedingsbeleid
Het bestuur heeft zijn uitbestedingsbeleid vastgelegd in een procedure. Hierin is vastgelegd dat de volgende zaken niet
worden uitbesteed:
• 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 hun moverende
overwegingen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a) De dienstverlener moet voldoende waarborgen dat 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 desbetreffende
(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 de aanvullende bestuursondersteuning uitbesteed aan Aon.
Aon heeft per 1 december 2017 haar activiteiten m.b.t. de pensioenadministratie overgedragen aan RiskCo
Administrations, met uitzondering van het actuarieel jaarwerk en de aanvullende bestuursondersteuning welke Aon
blijft uitvoeren.
TPN wordt voor actuarieel advies bijgestaan door actuarieel bureau Mercer. De beleggingscommissie van TPN wordt in
2020 ondersteund door een onafhankelijke externe beleggingsdeskundige, de heer R. Albrecht. Jaarlijks worden de
externe partijen door het bestuur geëvalueerd.
Periodiek, recentelijk nog in december 2020, heeft het bestuur de dienstverlening van BSG en de externe
beleggingsdeskundige geëvalueerd. De beleggingscommissie heeft in 2020 diverse keren overleg gevoerd met de
vermogensbeheerder. In deze overleggen wordt uitvoerig stilgestaan bij de resultaten van de vermogensbeheerder.
Daarnaast heeft het bestuur kennisgenomen van de beheersingsrapportages (ISAE 3402) van de vermogensbeheerder
en zijn vragen en bevindingen 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 RiskCo is met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 een nieuwe dienstovereenkomst afgesloten, die inhoudelijk
sterk overeenkomt met de overeenkomst die in 2015 is afgesloten met Aon. RiskCo rapporteert per kwartaal over de
dienstverlening en overlegt/evalueert daarover met het (dagelijks) bestuur. Het overleg (de evaluatie) is drie keer per
jaar telefonisch en een keer per jaar persoonlijk. Vanwege de huidige situatie m.b.t. corona heeft het persoonlijk
overleg in 2020 niet persoonlijk plaatsgevonden maar via Microsoft Teams.
Aon heeft op 4 november 2019 een voorstel gedaan voor zowel de aanvullende operationele bestuursondersteuning als
het actuariële jaarwerk voor één jaar. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan en heeft het voorstel op 14 november
2020 ondertekend en retour gezonden. Partijen hebben in november 2020 opnieuw afspraken gemaakt over een
verlenging van de overeenkomst voor het jaar 2021.
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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 2021
Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

A. van Schaik
Voorzitter

Jaarverslag 2020

E. Keijzer
Secretaris

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 63 van 104

13.

Intern toezicht: verslag van de visitatiecommissie

Rapport
Inleiding
Stichting Total Pensioenfonds Nederland (hierna: PFTN) is het ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling
uitvoert voor de medewerkers van Total Nederland N.V. en Zeeland Refinery N.V. en daarnaast voor 4 later aangesloten
ondernemingen. Het pensioenfonds heeft een paritair samengesteld bestuur bestaande uit acht leden (vier van
werkgeverszijde, drie van werknemerszijde en één namens de gepensioneerden) met een verantwoordingsorgaan
bestaande uit vijf personen (drie namens de deelnemers en twee namens de gepensioneerden) en sinds 2007 een
visitatiecommissie. PFTN voert een CDC-regeling uit voor de deelnemers.
Het bestuur wordt ondersteund door een pensioendeskundige/hoofd pensioenbureau.
De voorzitter en het hoofd pensioenbureau verzorgen het dagelijks beleid in het dagelijks bestuur.
Ook is er een viertal commissies ingesteld: de bestuursorganisatiecommissie, de beleggingscommissie, de
risicomanagementcommissie en de communicatiecommissie.
PFTN laat zich bijstaan door Mercer als adviserend actuaris, de certificerend actuaris is TripleA en de accountant
Deloitte. InAdmin RiskCo voert de pensioenadministratie uit. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Blue Sky Group
(BSG).
In het kader van de toekomst van het fonds wordt het bestuur bijgestaan door Aon en het verantwoordingsorgaan door
Swalef. De werkgever wordt bijgestaan door S&V.
De sleutelfunctiehouder risicobeheer (hierna; SFH RB) is tevens bestuurslid. De sleutelfunctiehouder Internal audit
(hierna: SFH IA) en de sleutelfunctiehouder actuarieel (SFH A) zijn externe functionarissen.
Hieronder vindt u de waarnemingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie (hierna: VC), op basis van de
documenten en de gehouden interviews met bestuur, VO, sleutelfunctiehouders en commissies. Het rapport is
opgebouwd rond de acht thema’s van de Code Pensioenfondsen.

Algehele conclusie
2020 is een bijzonder jaar voor het bestuur geweest. Verschillende dossiers en omstandigheden hebben veel impact
gehad op de bedrijfsvoering van het fonds. De Covid-pandemie, de toekomst van het fonds, de implementatie van IORP
II hebben, naast de normale bedrijfsvoering, veel gevraagd van bestuur en ondersteuning.
Het is het bestuur gelukt om in deze drukke periode de voortgang in de verschillende dossiers te behouden en ‘het
nieuwe vergaderen’, ingegeven door de restricties van de pandemie, heeft geen negatief effect gehad op deze
bedrijfsvoering.
De SFH’s zijn gestart en het dossier toekomst van het fonds heeft het eindstadium bereikt.
De VC spreekt zijn waardering uit voor bestuur en het hoofd pensioenbureau dat bovenstaande processen hun
doorgang hebben kunnen vinden.

Thema 1: Vertrouwen waarmaken
Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen, maken het in hen gestelde vertrouwen waar. Dat blijkt
vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig risicomanagement.
Toekomst van het fonds
De toekomst van het fonds was de afgelopen jaren het grootste dossier van het bestuur. Duidelijk was dat de
continuïteit niet houdbaar was. Met name de governance vereisten voor bestuursleden maakten het vrijwel onmogelijk
om, op termijn, goede bestuurders te blijven vinden.
Het hele proces naar het vinden van een uitvoeringsvorm waarin alle stakeholders zich kunnen vinden heeft uiteindelijk
4 jaar geduurd. Na verschillende onderzoeken, uitgevoerd door verschillende adviseurs, vele overlegstructuren
(stuurgroep en werkgroep), met aanwezigheid van alle stakeholders, zijn de sociale partners in samenspraak met het
bestuur en het VO, tot overeenstemming gekomen.
De VC concludeert dat het proces de nodige tijd in beslag heeft genomen maar ook dat de discussies diepgaand waren,
gebaseerd op uitgebreide analyses van de adviseurs. Goed is om te concluderen dat niemand aan zijn mening vasthield
maar over zijn schaduw heen durfde te stappen, bij gewijzigde omstandigheden of na betere analyses. In het proces is
zorgvuldigheid betracht om alle stakeholders (dus ook VO en sociale partners) op hetzelfde informatieniveau te krijgen
en te houden. Het besluit om iedere partij de gelegenheid te geven om een eigen adviseur te kiezen, hielp daarbij.
Daarmee zijn ook alle bijeenkomsten op gelijkwaardig kennisniveau gestart en is de besluitvorming zuiver geweest.
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Het belang van alle deelnemers stond voorop en de evenwichtigheid belangenafweging is gediend.
Inmiddels is consensus bereikt. Zowel de opgebouwde rechten als de toekomstige opbouw zullen worden overgebracht
naar een APF. Medio 2021 zal een keuze gemaakt worden, met als streven een collectieve waardeoverdracht eind
2021.
De kerncriteria, opgesteld voorafgaand aan het proces, zijn blijvend getoetst aan de verschillende oplossingen.
Belangrijke overwegingen om naar een APF, met een eigen kring, te gaan zijn de kosten (de beleggingsportefeuille kan
‘in kind’ over) en de blijvende invloed, middels zitting in een belanghebbendenorgaan, op de toekomst van de regeling.
In de beoordeling van de APF’s is de continuïteit van de APF een belangrijk aandachtspunt. Ook aan de kosten in de
toekomst (systeemveranderingen vanwege het nieuwe pensioencontract) is aandacht besteed.
Een liquidatiedocument zal worden opgesteld.
Beleggingsbeleid:
De continuïteit van de uitvoering van het beleggingsproces is door BSG gegarandeerd. Tot de overgang naar een APF
wordt door BSG het lopende contract uitgevoerd.
Het beleggingsbeleid heeft een aantal veranderingen ondergaan. Het is de BC duidelijk geworden dat het actieve beleid
van BSG niet voldoende resultaat opleverde ten opzichte van de risico’s en kosten. Daarnaast was de
beleggingsovertuiging van het bestuur inmiddels verschoven naar passief beleggen. Ook heeft in 2020 een
vastrentendewaardenstudie plaatsgevonden. Dit nieuwe beleid gaat leiden tot minder transacties en dus minder
kosten.
De BC is inmiddels ook het rentebeleid aan het herijken. De adviezen van de extern adviseur worden hierbij als
waardevol beschouwd. Het bestuur heeft inmiddels de renteafdekking verhoogd naar 40%.
Een ALM-studie zal worden uitgevoerd bij een overgang naar een APF.
Het herbalanceerbeleid is ook gedurende de corona-crisis gevolgd.
T.a.v. het SFDR-beleid wordt in eerste instantie gekozen voor een opt-out. De transitie naar een nieuwe uitvoerder zal
hier bepalend in zijn.
Risicomanagement:
De SFH RB is benoemd en gestart met zijn werkzaamheden. De SFH RB is zich in zijn rol aan het ontwikkelen, maar voor
de VC is ook duidelijk dat, met het einde in zicht, het voor de functionaris een worsteling is om dit goed in te vullen.
De rapportages moeten duidelijk een ontwikkeling doormaken en het opzetten van het IRM-beleid staat in de
kinderschoenen. De VC begrijpt dat een verdere ontwikkeling veel energie kost en dat dat in deze fase niet de eerste
prioriteit heeft. Wel is de SIRA medio 2020 geactualiseerd.
Interne audit:
De SFH IA functie is extern belegd. Het auditcharter en auditplan is opgesteld en de eerste audit (quick scan AVG) is
uitgevoerd. Het auditplan is nog opgesteld o.b.v. meerjarige continuering van het fonds.
De SFH IA zal in de transitie naar een nieuwe uitvoerder zijn aandacht verleggen naar de juiste werking van het 1 e- en
2e-lijns risicomanagement in dit proces. Daarbij is ook aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van de nieuwe
uitvoerder.
De SFH IA heeft ook aandacht voor de rollen van de verschillende uitvoerders (i.c. InAdmin RiskCo en BSG). Gezien de
ervaring van de SFH IA met transities bij andere fondsen alsmede gezien de gebreken in de risicobeheersing bij RiskCo,
beveelt de VC aan de SFH IA een belangrijke monitorende rol te geven bij de komende transitie.
Verantwoordingsorgaan:
Het VO is, zoals hierboven reeds gemeld, goed meegenomen in de verschillende dossiers. Het VO heeft zijn
adviesrechten uit kunnen oefenen en de informatievoorziening vanuit het bestuur heeft het VO als goed ervaren.
De eigen adviseur heeft voor het VO de nodige meerwaarde in dit proces.
Going concern:
De meeste beleidsonderwerpen zijn geagendeerd en uitgevoerd. Daarbij moet gezegd worden dat enkele onderdelen
zijn blijven liggen: het deskundigheidsplan moet een update krijgen, de zelfevaluatie onder externe begeleiding is niet
gedaan en een herijking van de naleving Code Pensioenfondsen is uit 2019. Ook de contractonderhandelingen met BSG
en Mercer staan stil. Dat is begrijpelijk gezien de stand van zaken, maar vereist wel aandacht zodra er indicaties zijn dat
de collectieve waardeoverdracht vertraging oploopt.
De pandemie heeft, in eerste instantie, de nodige impact gehad. Het ingezette crisisteam heeft naar behoren
gefunctioneerd. Een evaluatie van het functioneren heeft niet plaatsgevonden. De SFH RB heeft in zijn risicorapportage
wel melding gemaakt van de voldoende werking van het crisisteam.
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De afkoop van VPL heeft in 2020 plaatsgevonden. De inkoop is gesplitst; Total Nederland heeft ingekocht op 30 juni en
Zeeland Refinery op 30 september. De VPL is ingekocht tegen 104% (MVEV). Aangezien de dekkingsgraad op moment
van inkoop onder de 104% was heeft het fonds hier geen nadeel van ondervonden.
Aanbevelingen:
• Maak een prioriteiten lijst van ‘going concern’ dossiers indien onverhoopt het traject naar de nieuwe
uitvoeringsvorm langer duurt;
• Betrek bij het transitieplan ook de SFH’s.

Thema 2: Verantwoordelijkheid nemen
Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.
Uitbesteding
InAdmin RiskCo heeft het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd. InAdmin RiskCo verkeerde begin 2020 in financiële
problemen. Een klantencollectief heeft gezorgd voor een gezamenlijke aanpak. O.a. een maandelijkse back up van de
data zorgde voor een zekere mate van comfort.
Het bestuur heeft goed gekeken naar alternatieven en een back up plan gemaakt mocht het mis zijn gegaan met
InAdmin RiskCo. De ISAE-rapportage op basis van het nieuwe systeem komt medio 2021.
De problemen bij InAdmin RiskCo zijn opgelost door de overname van InAdmin RiskCo door een consortium van
Achmea, PGB en CGI.
De VC neemt waar dat de risicorapportage van de RiskCo de nodige rode lichten heeft met de bijbehorende
operationele en IT-risico’s. Dit zou, indien er sprake zou zijn van continuering, nopen tot structurele maatregelen bij
RiskCo. Maar ook bij een overgang naar een APF verdient dit aandacht; het proces van de overdracht van data alsmede
de datakwaliteit immers moeten op orde zijn.
N.B. In mei 20211 heeft RiskCo publiekelijk bekend gemaakt de dienstverlening t.a.v. pensioenuitvoering ultimo 2022 te
zullen staken. Dat geeft een nieuwe dimensie aan het voornemen tot overdracht aan een APF. Al was het maar dat ook
de andere fondsen die bij RiskCo zitten al bezig zijn of zullen gaan met liquidatie/overdracht. Het zal belangrijk worden
tijdig goede afspraken te maken met RiskCo, zoals over de beschikbare menscapaciteit bij de komende overdracht naar
een APF.
Aanbevelingen:
• Maak goede afspraken met RiskCo over beschikbare menscapaciteit e.d. bij de komende transitie;
• Besteed bij de overgang naar een APF de nodige aandacht aan de bestaande risico’s binnen InAdmin RiskCo.

Thema 3: Integer handelen
Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance.
Compliance:
Het rapport van de compliance officer bevat geen bijzonderheden.
IORP II:
Zoals hierboven gemeld zijn de SFH’s benoemd en begonnen met hun werkzaamheden. De eerste rapportages zijn
opgeleverd. Een overleg tussen de SFH’s heeft (nog) niet plaatsgevonden.
De eigen risicobeoordeling (ERB) zal waarschijnlijk niet plaatsvinden. De SFH RB heeft hier geen plannen voor.
De deadline voor het driejaarlijks opmaken van een ERB is ultimo 2021. Afhankelijk van de timing van de overdracht
naar een APF, zal wellicht dispensatie gevraagd moeten worden bij DNB.
Aanbeveling:
• Vraag tijdig dispensatie aan bij DNB voor het niet indienen van een Eigen Risico Beoordeling

1

De interviews in het kader van deze visitatie hadden toen al plaatsgevonden.
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Thema 4: Kwaliteit nastreven
Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een lerende organisatie.
De voorbereiding van de vergaderingen is goed te noemen. De ondersteuning van het hoofd pensioenbureau is daarbij
een wezenlijk onderdeel. Ook de rol van de voorzitter is hierbij belangrijk. Het proces om te komen tot de overdracht
aan een andere partij is zorgvuldig doorlopen, in goed overleg met alle betrokkenen. Logisch gevolg is dat, zoals bij
thema 1 belicht, een aantal reguliere activiteiten minder prioriteit heeft gekregen.
De zelfevaluatie stond gepland om onder externe begeleiding uit te voeren. Gezien het toekomsttraject is besloten hier
vooralsnog geen kosten voor te maken.

Thema 5: Zorgvuldig benoemen
Het fonds handelt zorgvuldig bij (her)benoemen en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, complementariteit en diversiteit
in de samenstelling van de organen van het fonds.
Statutair is geregeld dat na 3 jaar een verandering van voorzitterschap plaatsvindt (wisseling tussen ZR en TN). Dit heeft
per januari 2021 plaatsgevonden.
In het traject naar een nieuwe uitvoerder is duidelijk geworden dat de vergadercultuur open en constructief is.
Ieder bestuurslid heeft zijn inbreng en discussies worden goed gevoerd. Het proces om tot een besluit te komen t.a.v.
de toekomst van het fonds heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. Alle bestuursleden zijn aan boord
gebleven, maar zullen inmiddels begrijpelijkerwijs snakken naar een snelle afronding. Dit mag natuurlijk geen reden zijn
om het proces te versnellen en/of te forceren. Het is belangrijk om dit aspect bespreekbaar te houden met handhaving
van de goede teamspirit tot de finish.
Een verlenging van de zittingsperiode, indien onverhoopt de transitie wordt uitgesteld, zal de nodige
continuïteitsproblemen opleveren. Dit mag natuurlijk geen reden zijn om het proces te versnellen en/of te forceren.
Bij de overgang naar een APF zal een belanghebbendenorgaan (BO) moeten worden benoemd.
Aanbeveling:
• Denk tijdig na over de bemensing van het BO (profielen, verdeling over verschillende geledingen).

Thema 6: Gepast belonen
Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie.
Een belangrijke overweging om over te gaan naar een nieuwe uitvoerder waren de oplopende kosten. De kosten per
deelnemer lopen op en het bestuur neemt hier zoveel als mogelijk zijn verantwoordelijkheid voor. Met de overgang
naar een nieuwe uitvoerder zullen de kosten meer beheersbaar worden. De beloning van de bij het pensioenfonds
betrokken partijen (bestuur, leden VO, externe dienstverleners) is passend te noemen.

Thema 7: Toezicht houden en inspraak waarborgen
Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en de integriteit van de bedrijfsvoering.
Opvolging aanbevelingen:
De opvolging van de aanbevelingen van zowel certificerend actuaris, accountant, het verantwoordingsorgaan als de
visitatiecommissie worden zorgvuldig behandeld. Er is een overzicht van de aanbevelingen met de status van opvolging.
Met betrekking tot de aanbevelingen van de VC over 2020 kan gemeld worden dat deze zijn opgevolgd tenzij deze hun
relevantie hebben verloren vanwege de toekomst van het pensioenfonds.

Thema 8: Transparantie bevorderen
Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt verantwoording af over gevoerd
beleid.
Communicatie:
De communicatie over het proces toekomst van het fonds is zorgvuldig geweest. Twee bestuursleden zijn aangewezen
om de desbetreffende achterban te informeren (respectievelijk Total Nederland in Den Haag en Zeeland Refinery in
Vlissingen). Daarbij is uitgebreid aandacht geweest voor de (financiële) gevolgen voor de deelnemers. Fysieke en
digitale bijeenkomsten zijn hiervoor georganiseerd.
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Een communicatieplan voor de a.s. transitie naar een nieuwe uitvoerder zal in samenspraak met de nieuwe uitvoerder
worden opgesteld.
Daarnaast is de reguliere, wettelijke verplichte, communicatie, in 2020 uitgevoerd. Het VO heeft een positief advies
uitgebracht over het communicatieplan. De ondersteuning vanuit BSG wordt als positief ervaren.
Op de website staan onder het communicatiebeleid enkele zaken die meer vragen dan duidelijkheid verschaffen.
Deze dienen kritisch beoordeeld te worden.
Aanbeveling:
• Beoordeel de informatie inzake het communicatiebeleid op de website.
Den Haag, 2 juni 2021.
De visitatiecommissie
Gerard van de Kuilen (voorzitter)
Erwin Capitain
Erik Klijn

Reactie van bestuur
Het bestuur bedankt de visitatiecommissie voor de uitgevoerde visitatie, de prettige samenwerking en het opstellen
van het duidelijke en vakkundige visitatierapport. Het bestuur heeft het rapport besproken. Hierbij was ook het VO
aanwezig. Een enkele aanbeveling is inmiddels, al voor het uitbrengen van het jaarverslag 2020, opgevolgd. De overige
aanbevelingen zijn of worden door het bestuur, wanneer mogelijk, geagendeerd met de intentie deze op te volgen en
te integreren in het transitieproces naar een APF waar het fonds zich thans in bevindt.
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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 bestuur van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (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 het 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 overlegvergaderingen 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
De heer W. van de Poll
De heer F. de Lange
De heer N. Vissers
Vacature

- Voorzitter VO (namens de werknemers ZR)
- lid VO (namens de pensioengerechtigden)
- lid VO (namens de werknemers ZR)
- lid VO (namens de werknemers TN)

Voor de vacature is in het in het voorjaar van 2020 een oproep voor kandidaten gedaan om het VO te versterken en de
belangen van de gepensioneerden te behartigen. Er heeft zich 1 kandidaat aangemeld.
Er zijn een aantal gesprekken met de kandidaat geweest. Vanwege de status van het lopende onderzoek naar de
toekomst van het pensioenfonds heeft het VO besloten om de vacature nog niet in te vullen. Dit is met de kandidaat
besproken.
De heer Vissers heeft al eerder aangegeven dat hij zijn activiteiten voor het VO wil gaan beëindigen. Het bestuur heeft
de heer Vissers verzocht om nog aan te blijven tot en met de afronding van het onderzoek naar de toekomst van het
fonds en de overdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
De heer Cornelis heeft aangegeven dat hij zijn activiteiten voor het VO wil gaan beëindigen. Het bestuur heeft de heer
Cornelis verzocht om nog aan te blijven tot en met de afronding van het onderzoek naar de toekomst van het fonds en
de overdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De heer Cornelis is hier toe bereid.
De heer De Lange zal in mei 2021 met vervoegd pensioen gaan. Ook de heer De Lange heeft aangegeven om lid van het
VO te blijven gedurende de afronding van het onderzoek en de overdracht.
Het VO heeft voor 2020 geen jaarplan opgesteld vanwege de status van het onderzoek naar de toekomst van het
pensioenfonds.
Het VO heeft een gedegen oordeel over 2020 in dit verslag kunnen weergeven.
Overleg en informatie
In 2020 heeft het VO een drietal bestuursvergaderingen en twee brainstormdagen bijgewoond, waarbij vooral de
toekomstvisie van het fonds centraal stond. Het VO was ook vertegenwoordigd in de Stuurgroep en de Klankbordgroep,
die de mogelijkheden voor de toekomst van de pensioenregeling en de toekomst van het pensioenfonds hebben
onderzocht.
Daarnaast heeft voornamelijk de voorzitter van het VO overleg gehad met de voorzitter van het bestuur en meerdere
keren gesproken met het hoofd pensioenbureau.
Het VO heeft overleg gevoerd met het bestuur waarin onder andere de samenwerking met het VO is besproken.
De toekomstvisie voor het pensioenfonds is in de Stuurgroep en Klankbordgroep en in de bestuursvergaderingen
besproken aan de hand van onder andere presentaties van Aon en Sprenkels & Verschuren (S&V).
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De gezamenlijke opleidingsdagen van het VO en het bestuur hebben vanwege de huidige Covid-19 omstandigheden
niet kunnen plaatsvinden.
Op basis van de gesprekken, concept Jaarverslag 2020, de jaarrekening, documentatie, brieven, notulen en andere
informatie komt het VO tot de volgende bevindingen en aanbevelingen.
In 2020 zijn de resterende voorwaardelijke aanspraken m.b.t. de VPL-regeling volledig ingekocht.
De ondernemingen hebben aangegeven om de voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor 31 december 2020 te
willen inkopen om verdere risico’s te vermijden. Zeeland Refinery heeft de VPL-aanspraken per 30 september 2020
ingekocht en de overige ondernemingen hebben de VPL-aanspraken per 30 juni 2020 ingekocht. Gezien de
economische situatie van de aangesloten ondernemingen en de evenwichtigheid heeft het bestuur besloten om de
solvabiliteitsopslag te verlagen van 10% naar 4,1% (niveau MVEV). Dit om de inkoop van de voorwaardelijk toegezegde
VPL-aanspraken voor de betrokken deelnemers te kunnen garanderen. TPN heeft dit afgestemd met DNB en voldoet
hiermee aan de wettelijke vereisten voor de VPL-financiering. Het VO vindt dat de inkoop van de resterende
voorwaardelijke VPL-aanspraken evenwichtig heeft plaatsgevonden.
Het bestuur heeft eind 2020 besloten om de pensioenen met ingang van 1 januari 2021 niet te verhogen.
De beleidsdekkingsgraad was eind oktober 2020, de peildatum voor toeslagverlening, 98,1% en ligt daarmee onder de
wettelijke ondergrens voor toeslagverlening van 110%. De actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2020 was 95,8%. Op
basis van de wettelijke bepalingen is er geen toeslag per 1 januari 2021 mogelijk.
Op het UPO 2020 is uitgegaan van verkeerde scenariosets. Hierdoor zijn op het verzonden UPO de bedragen bij het
overzicht ‘Wat als het mee- of tegenzit’ onjuist. Op de website van het fonds is een nieuwsbericht geplaatst m.b.t. dit
onderwerp. De juiste scenario’s zijn voor 13 oktober 2020 geüpload bij het Pensioenregister. In de excusesbrief zijn de
deelnemers op de hoogte gebracht. Tevens is aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om alsnog een UPO via post
of mail te ontvangen waarin de juiste scenario’s staan vermeld. In december heeft de AFM met TPN en de
pensioenuitvoerder RiskCo over het bovenstaande een normoverdragend gesprek gevoerd. Het VO heeft hiervan
kennis genomen.
Met betrekking tot 2020 en 2021 heeft de Communicatiecommissie een Communicatie(actie)plan opgesteld. Het VO
heeft kennis genomen van dit communicatieplan en heeft een positief advies gegeven over de gevoerde communicatie
in 2020. Vooral in 2021 zal de communicatie over het onderzoek naar de toekomst en mogelijke overgang naar een
andere pensioenuitvoerder centraal staan. M.b.t. de overdracht zal een separaat communicatieplan worden opgesteld.
Het VO is geïnteresseerd in de communicatie van onder meer de transitie van het pensioenfonds en overig nieuws wat
de deelnemers aangaat. Het VO blijft de uitvoering van de communicatie volgen.
Het VO is zich bewust dat de beheers- en uitvoeringskosten van TPN niet tot de laagste behoren gezien de omvang van
het fonds. Als we naar het jaarverslag 2020 kijken zijn de uitvoeringskosten per deelnemer € 621 lager dan in 2019 (€
628). Hierin zijn ook kosten voor het onderzoek naar de toekomst van het fonds opgenomen. Wanneer deze kosten niet
worden meegenomen, zijn de kosten per deelnemer € 581, een lichte daling ten opzichte van 2019. Indien de
uitvoering aan een APF of bedrijfstakregeling worden overgedragen, zullen deze kosten verder dalen.
In maart 2021 is een nieuw herstelplan ingediend bij DNB, gebaseerd op de verwachte economische veronderstellingen
per 1 januari 2021. DNB heeft het ingediende herstelplan op 19 mei 2021 goedgekeurd .
De kritische dekkingsgraad binnen de herstelperiode van 10 jaar is vastgesteld op 90,5%.
Met ingang van 1 april 2020 is het beloningsbeleid voor met name gepensioneerde bestuursleden gewijzigd. De
gewijzigde vacatieregeling voorziet voor gepensioneerde leden van het bestuur een vaste vergoeding per jaar op basis
van tijdsbesteding, ervaring en deskundigheidsniveau. Het VO heeft een positief advies gegeven omdat hiermee
voldoende stimulans wordt gegeven aan de inzet, het op peil brengen en houden van de deskundigheid en
tijdsbesteding van gepensioneerden die willen deelnemen aan het bestuur.
RiskCo voert de pensioenadministratie uit voor TPN. In mei 2020 zijn de klanten van RiskCo door de directie van RiskCo
geïnformeerd over een mogelijke ontoereikende liquiditeitspositie van de onderneming. De directie
van InAdmin RiskCo heeft direct maatregelen genomen, waaronder een mogelijke verkoop aan een kapitaalkrachtige
partij. De klanten van RiskCo, waaronder TPN, zijn gezamenlijk opgetrokken om een structurele oplossing te realiseren
zodat een beheerste uitbesteding kan worden behouden/gerealiseerd.
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met DNB, die volledig op de hoogte was van de betreffende
situatie. Ongeacht de situatie was het veiligstellen van databestanden m.b.t. de deelnemersadministratie gewaarborgd.
Jaarverslag 2020

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 70 van 104

Inmiddels is RiskCo begin augustus 2020 overgenomen door PGB en Achmea. Hierdoor is het voortbestaan van RiskCo
gewaarborgd en is het fonds verzekerd van de dienstverlening. De deelnemers zijn via nieuwsbrieven en nieuws op de
website ingelicht.
In maart 2020 heeft het coronavirus zich in Europa verspreid. Het coronavirus is maatschappelijk ontwrichtend en deze
onrust had gedurende het eerste half jaar van 2020 een negatieve impact op de financiële markten. Deze negatieve
sentimenten zijn versterkt door de lage olieprijs. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen (ook die van TPN) zijn
hierdoor behoorlijk gedaald. Het crisisteam van TPN is op 10 maart 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen om de
situatie te bespreken. Gedurende een aantal maanden heeft het crisisteam de situatie op de voet gevolgd en zijn de
beleggingen, beschikbare liquiditeiten, communicatie en continuïteit besproken. Het bestuur en VO zijn door het
crisisteam volledig op de hoogte gehouden. Medio mei werd de situatie redelijk overzichtelijk en is aangegeven dat de
commissies deze situatie vanuit hun eigen verantwoordelijkheden kunnen blijven volgen. Het blijkt nu dat het optuigen
van het Integraal Risico Management (IRM) werkt. Risico’s worden benoemd en er wordt beslist of al dan niet actie
moet worden ondernomen.
Onderzoek toekomst visie van het pensioenfonds
Het VO heeft in 2020 en 2021 wederom haar medewerking verleend aan het in 2018 gestarte onderzoek met
betrekking tot de toekomstvisie van het pensioenfonds. Er werden een viertal mogelijkheden onderzocht met
betrekking tot de toekomst van de uitvoering van de pensioenregeling Die mogelijkheden waren: doorgaan met een
onveranderd TPN of TPN met een wijziging in de governance structuur of overgang naar een APF of overgang naar een
bedrijfstakpensioenfonds.
In 2019 is door het bestuur en het VO richting de werkgevers aangegeven dat het proces te snel en eenzijdig verliep en
zijn door alle betrokken partijen belangrijke kerncriteria vastgesteld en afgestemd. Het VO heeft het bestuur gewezen
op het belang van de niet-toegekende voorwaardelijke toeslagen en pensioenkortingen van 2008 tot en met 1 januari
2012. Deze kunnen nog worden ingehaald. Het VO heeft aangedrongen om deze in te halen achterstanden (LAT) te
verduidelijken. Het belang van de LAT was onderschat en is dan ook tijdens het proces bijgesteld.
Het bestuur heeft in de zomer van 2020 haar voorkeur uitgesproken om het fonds onder te brengen bij een APF. Voor
dit besluit zijn onder meer de adviezen van Sprenkels & Verschuren en Aon als uitgangspunt genomen. Het VO heeft op
29 september 2020 een plenaire bijeenkomst bijgewoond, waarbij het bestuur haar voorkeur heeft toegelicht en door
de sociale partners is aangegeven dat zij de voorkeur hebben om de pensioenregeling onder te brengen bij een
bedrijfstakpensioenfonds, zijnde PGB. Er was afgesproken dat de werkgevers nader onderzoek doen naar de kosten
terwijl het bestuur van het fonds de vier grootste APF’en ging onderzoeken. Dit heeft in het najaar van 2020 en begin
2021 plaatsgevonden
Op 16 februari 2021 heeft het VO een bestuursvergadering bijgewoond, waarbij het bestuur nog een korte
samenvatting heeft gegeven van de plenaire bijeenkomst van 29 september 2020. Volgens de zienswijze van het
bestuur zijn er drie “keuzeopties”: PGB, CB-APF en STAP. De weging van de kerncriteria voor alle opties liggen dicht bij
elkaar.
Hierbij is ook gesproken over de meningsvorming van het bestuur en VO, waarbij het VO heeft aangegeven op dat
moment nog geen mening te kunnen geven. Het VO heeft tijdens deze vergadering de volgende vragen gesteld en
punten onder de aandacht van het bestuur gebracht:
o Zijn de kansen en de gevolgen van het Pensioenakkoord voldoende afgewogen?
o Is de uitvraag bij de APF-en voldoende beantwoord?
o Hoe is de afweging met kerncriteria door Sprenkels & Verschuren, zoals in 2019 zijn geformuleerd, gedaan.
Wat zijn de conclusies?
o De aanbiedingen van PGB en APF liggen dicht bij elkaar. Wat zijn de grootste positieve/negatieve verschillen?
o Meer tijd nemen voor het overdragen van de beleggingen om kosten te beperken.
o De LAT meenemen in de berekeningen.
o Wordt er een “beauty parade” gehouden?
o Is er een upgrade van de uit 2019 ontvangen gegevens van PGB?
o Met betrekking tot de rechten/aanspraken dient het bestuur bedacht te zijn op eventuele rechtszaken
wanneer in de toekomst blijkt dat deze hoger/lager zijn. Dit kan forse claims veroorzaken.
o Wie betaald de kosten van de transitie?
o Wordt de zeggenschap voor de deelname op basis van het Pensioenakkoord meegewogen?
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Op 9 maart 2021 is er weer een bestuursvergadering geweest die werd bijgewoond door het VO.
De werkgevers en het bestuur hebben contact gehad met PGB en de APF-en en alle benodigde informatie verzameld
of/en geupdated. Op basis hiervan zijn de wegingen/scores van de kerncriteria bijgewerkt en werd de eerder
aangegeven voorkeur van het bestuur om over te dragen aan een APF bekrachtigd.
Het VO heeft het bestuur gevraagd:
o Hoe het met de aansprakelijkheid is voor het invaren van de pensioenen o.b.v. het Pensioenakkoord voor de
50 plussers?
o Hoe wordt de voorkeur gecommuniceerd met de deelnemers?
o Hoe wordt de voorkeur afgestemd met de sociale partners?
Op 9 april 2021 is er een plenaire bijeenkomst met betrekking tot de toekomst van de pensioenregeling en het
pensioenfonds georganiseerd. Het bestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor een Algemeen Pensioen Fonds, STAP
of CB-APF. Na een uitgebreide toelichting hebben de sociale partners aangegeven de voorkeur van het bestuur te
ondersteunen.
Het VO heeft aangegeven om, op basis van alle ontvangen informatie, de voorkeur van het bestuur en sociale partners
vooralsnog te ondersteunen waarbij is aangegeven dat het VO nog geen adviesaanvraag heeft ontvangen en haar
advies nog niet heeft gegeven.
Door de voorkeur voor een APF wordt de bemensing van het Belanghebbendenorgaan een belangrijk item. Het VO
adviseert alle betrokkenen om hier serieus aandacht aan te besteden.
Het VO heeft zich in 2020 en in het eerste halfjaar 2021 laten bijstaan door haar adviseur Monica Swalef.
Aanbevelingen
Het VO heeft het op prijs gesteld volledig betrokken te zijn geweest bij het onderzoek naar de toekomst van het
pensioenfonds. Het VO spreekt de verwachting uit ook bij de verdere ontwikkelingen betrokken te blijven en dat
heroriëntatie tot een positief einde leidt voor allen.
Het VO sluit zich verder aan bij de aanbevelingen van de visitatiecommissie.
Slotwoord
Het VO heeft in goed overleg met het bestuur gesproken over aan de orde zijnde onderwerpen. Vooral voor de
toekomstvisie is veel en intensief overleg geweest. Het VO wil het bestuur en het pensioenbureau bedanken voor de
goede samenwerking.
Nieuwdorp, juni 2021
E. Cornelis, VO voorzitter

Reactie van bestuur
Het bestuur bedankt de leden van het Verantwoordingorgaan (VO) voor hun inzet afgelopen jaar, de goede
samenwerking en het opstellen van het verslag. Het bestuur kan zich vinden in het verslag (voornamelijk in de
bevindingen en aanbevelingen) van het VO. Het bestuur heeft het verslag van het VO besproken en aangegeven dat alle
aanbevelingen door het bestuur zullen worden overgenomen en het VO nauw te blijven betrekken bij de transitie naar
een APF.
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15.

Jaarrekening

15.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
Toelichting
nr.

31-122020
EUR x
1.000

31-122019
EUR x
1.000

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

1
2
3
4

52.042
205.791
295.441
25.638

54.193
197.869
293.054
848
578.912

545.964

Herverzekeringsdeel
technische voorzieningen

5

80

86

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

6

519

533

Overige activa
Liquide middelen

7

552

1.681

580.063

548.264
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Toelichting
nr.

31-122020
EUR x
1.000

31-122019
EUR x
1.000

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

8
9

0
21.750

0
39.814
21.750

39.814

Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen

10

554.602

497.326

Overige voorzieningen
Voorziening overgangsregeling VPL

11

0

4.354

Schulden en
overlopende passiva
Derivaten (langlopend)
Derivaten (kortlopend)
Overige schulden (kortlopend)

12
13
14
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1.261
4.920
589
3.711

6.770

580.063

548.264
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15.2 Staat van baten en lasten over 2020
Toelichting
nr.

2020
EUR x
1.000

2019
EUR x
1.000

11.468
6
33.198
-26
44
2.675

10.708
7
66.086
601
-120
82

47.365

77.364

20
21
22

11.694
751
56

11.072
742
50

10
10
10

20.189
0
-1.628

11.994
0
-1.027

10
10

-11.960
64.671

-11.313
67.505

10
10
10
10
10
11

42
-2.435
0
-11.597
-6
2.607

-144
-687
0
-4.646
-3
601

11
5

-6.961
6
0

-957
3
0

65.429

73.190

-18.064

4.174

Bestemmingsreserve
Algemene reserve

0
-18.064

0
4.174

Totaal saldo van baten en lasten

-18.064

4.174

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 overgangsregeling VPL
Inkoop onv. aanspraken uit voorziening
overgangsregeling VPL
Mutatie herverzekeringsdeel
Overige lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo
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15.3 Kasstroomoverzicht 2020
2020
EUR x
1.000

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 (1)

11.604
83
-11.721
-37
-685
2.657

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

2019
EUR x
1.000

10.455
185
-11.060
-222
-993
-11
1.901

Verkopen en aflossingen van beleggingen (2)
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Aankopen beleggingen*
Betaalde kosten van vermogensbeheer

170.110
25
-172.222
-943

-1.646
376.688
644
-374.492
-820

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

-3.030

2.020

Netto kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-1.129
0

374
0

Mutatie geldmiddelen

-1.129

374

Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen

1.681
-1.129

1.307
374

552

1.681

Stand per 31 december

1) Het hoge bedrag bij Overige inkomsten/uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten uit
hoofde van inkoop VPL.
2) Het effect van de transitie ter vereenvoudiging van de portefeuille is in 2019 circa € 300 miljoen op de
verkopen en aankopen.
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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;
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 2021 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 zij 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 2020 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. Het effect van de overgang ultimo
2020 van de Prognosetafel AG2018 naar deze overlevingstafel is k€ 11.597.
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.
Het ontvangen onderpand (collateral) bestaat altijd uit een ruim cash onderpand of 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 zij behoren.
Omrekening van vreemde valuta’s
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
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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:
2020
1,22
0,89

Amerikaanse dollar
Britse pond

2019
1,12
0,85

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)

b)

c)

d)

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.
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 een 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.
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.
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 hier tegenoverstaande voorziening voor
pensioenverplichtingen.
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.
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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 2,3% 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 2020: AG Prognosetafel 2020, startjaar 2021, met correctietabel Mercer “hoog” ES2019.
Ultimo 2019: AG Prognosetafel 2018, startjaar 2020, met correctietabel Mercer “hoog” ES2019.
Het effect van deze wijziging was 2,1% op de dekkingsgraad.
Rekenrente: rentetermijnstructuur DNB 31-12-2020.
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% (2019: 2,3%) 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 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.
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.
De beleidsdekkingsgraad is eind oktober 2020 (de peildatum voor toeslagverlening) 98,1%. De beleidsdekkingsgraad ligt
daarmee onder de wettelijke ondergrens voor toeslagverlening van 110% en op basis van deze wettelijke bepalingen is
er geen toeslag mogelijk. Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2021 geen indexatie te verlenen.
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.
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Voor de financiering van deze reeds voorwaardelijke toegekende aanspraken is een voorziening overgangsregeling
gevormd.
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.
Voor de verplichtingen met betrekking tot de voorwaardelijke VPL-aanspraken is een bestemmingsreserve gevormd.
Uit actuariële analyses is de afgelopen jaren gebleken dat de aanwezige bestemmingsreserve ontoereikend is om alle
voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken in te kopen voor of op 31 december 2020. TPN heeft de ondernemingen
hiervan op de hoogte gebracht.
De ondernemingen hebben aangegeven om de VPL voor 31 december 2020 te willen inkopen om verdere risico’s te
vermijden. Nadat TPN de verzoeken had ontvangen, heeft TPN haar actuarieel adviseur gevraagd om berekeningen uit
te voeren met het doel om, aan de ondernemingen, inzicht te verschaffen in de mate van ontoereikendheid van de
betreffende reserve. Op basis van deze berekeningen hebben de ondernemingen bevestigd het voornemen te hebben
om alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor betrokken deelnemers in te kopen.
Gezien de economische situatie van de aangesloten ondernemingen en de evenwichtigheid heeft het bestuur besloten
om de solvabiliteitsopslag te verlagen van 10% naar 4,1% (niveau MVEV) om de inkoop van de toegezegde
voorwaardelijke VPL- aanspraken voor de betrokken deelnemers te kunnen garanderen. TPN heeft dit afgestemd met
DNB en voldoet hiermee aan de wettelijke vereisten voor de VPL-financiering. Zeeland Refinery heeft de VPLaanspraken per 30 september 2020 ingekocht en de overige ondernemingen hebben de VPL-aanspraken per 30 juni
2020 ingekocht. Alle inkoopsommen zijn door TPN ontvangen en samen met de bestemmingsreserve zijn de
voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken gefinancierd.
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 dan wel te
brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Beleggingsresultaten
De directe beleggingsopbrengsten bevatten de ontvangen interesten 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 zij betrekking hebben.
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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.

Algemeen
De in de toelichtingen gebruikte € 000 is EUR x 1.000.
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15.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Activa
1)

Vastgoedbeleggingen

2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

54.193
3.516
-2.427
-3.240

49.928
3.268
-4.665
5.662

Stand einde boekjaar

52.042

54.193

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

484
512

55
59

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Euro
Niet-euro
Totaal

21.336
30.706
52.042

21.398
32.795
54.193

Categorie

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

17.846
34.196
52.042

19.816
34.377
54.193

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

28.087
12.752
11.203
52.042

28.707
14.313
11.173
54.193

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 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

14.425

10.297

191.366

187.572

Totaal

205.791

197.869
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2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

10.297
4.408
-392
112

6.750
4.678
-430
-701

Stand einde boekjaar

14.425

10.297

2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

187.572
21.983
-27.331
9.142

143.282
158.461
-103.257
-10.914

Stand einde boekjaar

191.366

187.572

31-12-2020
€ 000

31-12-20109
€ 000

5.900
6.188

6.346
6.658

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

16.470
189.321
205.791

17.841
180.028
197.869

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

29.700
50.915
6.883
6.358
28.791
15.555
21.140
14.240
20.215
7.019
4.975
205.791

38.861
39.438
8.140
7.093
23.725
15.336
21.546
11.200
17.059
8.123
7.348
197.869

Private equity

Beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen

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
Vastgoed
Totaal
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Regio
Europa
USA
Canada
Japan
Overig Pacific
Opkomende markten
Totaal
3)

Vastrentende waarden

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

32.379
106.426
5.761
13.524
5.095
42.606
205.791

29.992
98.082
7.336
13.634
6.179
42.646
197.869

2020
€ 000

2019
€ 000

293.054
142.315
-130.953
-8.975

280.364
208.084
-173.086
-22.308

295.441

293.054

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

23.764
0

0
-5.718

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

79.038
37.615
40.597
58.952
79.239
295.441

47.473
28.698
38.408
89.109
89.366
293.054

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

213.056
82.325
295.441

215.792
77.262
293.054

Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden
Stand begin boekjaar
Aankopen
Verkopen dan wel aflossingen
Waardeontwikkeling
Stand einde boekjaar

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

4)

Derivaten
Activa
Valutaderivaten
Rentederivaten
Totaal

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

107.733
89.875
13.250
22.659
58.427
3.497
295.441

123.806
82.336
12.409
23.988
47.607
2.908
293.054

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

19.821
5.817
25.638

405
443
848

De valutaderivaten hebben allemaal een looptijd korter dan 1 jaar, de rentederivaten
langer 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
Totaal activa deel valutaderivaten

Mutaties rentederivaten
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 rentederivaten

2020
€ 000
405
-4.920
0
0
23.190
18.675
1.146
19.821

2019
€ 000
994
-6.273
0
0
764
-4.515
4.920
405

2020

2019

€ 000

€ 000

443
-1.261
0
0
4.796
3.978
1.839

0
0
0
0
-818
-818
1.261

5.817

443

Beleggingen in bijdragende ondernemingen
TPN belegt niet actief in bijdragende ondernemingen. Passief is er ultimo 2020 voor k€ 189 (2019: k€ 311) in Total
SE 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.
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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 2020 de volgende posten (EUR x 1.000):
Vastrentend
Staatsobligaties Duitsland
79.436
Derivaten
Natwest Markets
7.595
Derivaten
Abn Amro
3.669
Derivaten
Morgan Stanley
3.252
Derivaten
UBS Limited
2.374
Derivaten
BNP Paribas SA
2.030
Derivaten
Barclays BK
1.934
Derivaten
Societe Generale
1.799

5)

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Mutatie herverzekeringsdeel

86
-6

89
-3

Stand einde boekjaar

80

86

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 met een verlenging voor 2020 en 2021. 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

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Bijdrage ziektekostenverzekering
Vorderingen uit hoofde van herverzekering
Dividendbelasting
Overige vorderingen
Sponsors

74
0
23
29
393

40
-4
0
67
430

Totaal

519

533

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

Overige activa
Liquide middelen
De liquide middelen staan voor een bedrag van k€ 552 niet ter vrije beschikking van het fonds.

Passiva
STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES
Het minimaal vereist vermogen bedraagt ultimo 31 december 2020 104,1% (2019: 104,1%). Het vereist vermogen
(inclusief actief beheer) bedraagt 118,1% (2019: 118,5%).
Gegeven de dekkingsgraad per 31 december 2020 geldt dat het minimaal vereist vermogen per 31 december 2020 niet
aanwezig was. Het vereist vermogen was per 31 december 2020 niet aanwezig.
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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.

Vaststelling vereist vermogen (in miljoenen €):

Risico
Rente
Zakelijke waarden
Valuta
Grondstoffen
Krediet
Verzekeringstechnisch
Actief beheer
Subtotaal
Diversificatie
Vereist vermogen (S-formule)
TV ultimo 2020 1)
Percentage (VV/TV)
Duration TV
Duration vastrentende waarden
1
) De technische voorziening exclusief het herverzekeringsdeel.

Feitelijke mix
per 31-12-2020
Mio EUR

Strategische mix

2,6
83,4
15,9
0,0
26,6
16,2
4,3
149,0
45,8
103,2
554,5
18,6%

2,0
80,0
14,8
0,0
27,6
16,2
4,5
145,1
44,9
100,2
554,5
18,1%

19,5
15,5

19,5
15,5

Mio EUR

Renterisico (S1)
Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rente(termijnstructuur) volgens onder het nieuwe FTK
voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren.
Voor de berekening van het effect van een rentedaling op een negatieve rente is naar de letter van de wet gehandeld.
De wet houdt geen rekening met het feit dat de rente negatief kan worden. De formule voor het bepalen van het
renterisico (S1) berekent bij een negatieve rente in plaats van een rentedaling een rentestijging.
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 ten minste 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).
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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.
Herstelplan: het herstelplan wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3 van dit jaarverslag.
8)

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt onveranderd € 45,38.

9)

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

10)

2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Resultaat bestemming

39.814
-18.064

35.640
4.174

Stand einde boekjaar

21.750

39.814

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Technische voorziening voor risico pensioenfonds
Herverzekerde pensioenverplichtingen

554.522
80

497.240
86

Totaal

554.602

497.326

2020
€ 000

2019
€ 000

497.326
14.323
0

435.647
11.124
0

-1.628

-1.027

-11.960

-11.313

64.671
42
-2.435
0
-11.597
5.866
-6

67.505
-144
-687
0
-4.646
870
-3

554.602

497.326

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

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
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 2020: 0,2% (2019: 0,7%).
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Toelichting wijziging marktrente
Deze post ad k€ 64.671 toont de impact van de reguliere wijziging in de rentetermijnstructuur van DNB
gedurende 2020 (2019: k€ 67.505).
Toelichting wijziging actuariële grondslagen 2020
Naast de reguliere wijziging van de rentetermijnstructuur is ultimo 2020 de Prognosetafel die wordt gebruikt bij
de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen veranderd. Deze post ad k€ -11.597 betreft de
wijziging naar de Prognosetafel AG2020.
Technische voorziening voor risico pensioenfonds

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Actieve deelnemers
Inactieve deelnemers "slapers"
Pensioengerechtigden
Voorziening uitvoeringskosten

291.308
45.425
204.519
13.270

256.916
38.945
189.466
11.913

Totaal

554.522

497.240

In de voorziening pensioenverplichtingen is een opslag (voorziening uitvoeringskosten) opgenomen van 2,3%
(2019: 2,3%) voor toekomstige administratiekosten. Verder is in de technische voorziening een opslag
opgenomen van tweemaal de risicopremie arbeidsongeschiktheid voor het tweejarig uitlooprisico met
betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
Deelnemers

31-12-2020
Aantallen

31-12-2019
Aantallen

735
362
475

718
337
463

Totaal aantal

1.572

1.518

Voorziening overgangsregeling VPL

2020
€ 000

2019
€ 000

Stand begin boekjaar
Inkoop resterende voorwaardelijke aanspraken
Toevoeging rendement
Onttrekking vanwege overgang deelnemers van
voorwaardelijke aanspraken naar onvoorwaardelijke

4.534
2.633
-26

4.710
0
601

-6.961

-957

0

4.354

Actieve deelnemers
Inactieve deelnemers "slapers"
Pensioengerechtigden

11)

Stand einde boekjaar

Toelichting voorziening overgangsregeling VPL
In het eerste halfjaar van 2018 heeft DNB een nieuwe zienswijze gepubliceerd op het Uitvoeringsbesluit
pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 ten aanzien van de financiering van VPL-pensioen. Deze wijziging, die per
29 november 2017 is ingegaan, betekent dat pensioenfondsen een actuariële koopsom in rekening moeten
brengen, inclusief opslagen voor kosten en voor vereist eigen vermogen. Immers als pensioenfondsen VPLtoezeggingen tegen een te laag niveau inkopen, dan vloeit pensioenvermogen naar het VPL-inhaalpensioen.
Alleen voor zover de actuele dekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen, is het toegestaan om een
koopsom in rekening te brengen tegen het niveau van ten minste die actuele dekkingsgraad.
Per 25 december 2018 heeft de minister van SZW de regelgeving voor VPL-inhaalpensioen gewijzigd. In afwijking
van de hoofdregel, mag een pensioenfonds, indien het eigen vermogen van het pensioenfonds op het moment van
inkoop lager is dan het vereist eigen vermogen, de opslag verlagen tot de hoogte van het eigen vermogen.
Voor de verplichtingen met betrekking tot de voorwaardelijke VPL-aanspraken is een bestemmingsreserve gevormd.
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Uit actuariële analyses is de afgelopen jaren gebleken dat de aanwezige bestemmingsreserve ontoereikend is om
alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken in te kopen voor of op 31 december 2020. TPN heeft de ondernemingen hiervan op de hoogte gebracht.
De ondernemingen hebben aangegeven om de voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor 31 december 2020
te willen inkopen om verdere risico’s te vermijden. Nadat TPN de verzoeken had ontvangen, heeft TPN haar
actuarieel adviseur gevraagd om berekeningen uit te voeren met het doel om, aan de ondernemingen, inzicht te
verschaffen in de mate van ontoereikendheid van de betreffende reserve. Op basis van deze berekeningen hebben
de ondernemingen bevestigd het voornemen te hebben om alle voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor
betrokken deelnemers in te kopen.
Gezien de economische situatie van de aangesloten ondernemingen en de evenwichtigheid heeft het bestuur
besloten om de solvabiliteitsopslag te verlagen van 10% naar 4,1% (niveau MVEV) om de inkoop van de
voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken voor de betrokken deelnemers te kunnen garanderen. TPN heeft dit
afgestemd met DNB en voldoet hiermee aan de wettelijke vereisten voor de VPL-financiering. Zeeland Refinery
heeft de VPL-aanspraken per 30 september 2020 ingekocht en de overige ondernemingen hebben de VPLaanspraken per 30 juni 2020 ingekocht. Alle inkoopsommen zijn door TPN ontvangen en samen met de
bestemmingsreserve zijn de voorwaardelijk toegezegde VPL-aanspraken gefinancierd.
12)

Derivaten (langlopend)

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Rentederivaten (langlopend)

1.839

1.261

Totaal

1.839

1.261

De rentederivaten hebben allemaal een looptijd langer dan 10 jaar.
De derivatenmutaties 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).
13)

Derivaten (kortlopend)

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Valutaderivaten (kortlopend)

1.146

4.920

Totaal

1.146

4.920

De valutaderivaten hebben allemaal een looptijd korter dan 1 jaar.
De derivatenmutaties 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

31-12-2020
€ 000

31-12-2019
€ 000

Belastingen en sociale premies
Overige schulden
Sponsors

270
355
101

263
325
1

Totaal

726

589

Alle overige schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Voor deze schulden zijn geen zekerheden gesteld.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Kredietfaciliteit
Ultimo 2020 heeft TPN bij ABN Amro Bank N.V. een kredietfaciliteit van € 10 miljoen met betrekking tot
beleggingsrekeningen. Van deze kredietfaciliteit kan tot € 1 miljoen gebruikt worden om de pensioenuitkeringen van
een maand uit te keren indien onvoldoende liquiditeit op de betaalrekening beschikbaar is. Van deze faciliteiten wordt
ultimo 2020 geen gebruik gemaakt.

15.6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
15)

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

2020
€ 000

2019
€ 000

Bijdragen werkgevers
Bijdragen werknemers

8.610
2.858

8.040
2.668

11.468

10.708

7.017
3.102
449
173
431
296

6.861
2.525
424
173
451
274

11.468
11.468

10.708
10.708

2020
€ 000

2019
€ 000

10.104
482
132

9.443
488
123

10.718

10.054

750

654

2020
€ 000

2019
€ 000

14.017
482
306
2.650

10.887
488
237
2.281

17.455

13.893

Totaal premie

Zeeland Refinery N.V.
TOTAL Nederland N.V.
Mafina B.V.
TOTAL Gestion Internationale S.A.
Combined Refuelling Service
TOTAL Lubricants Plant Beverwijk B.V.
Totale premie
Totaal feitelijke premie
De feitelijk ontvangen premie is hoger dan de benodigde 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)

Samenstelling zuivere 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
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Samenstelling gedempte kostendekkende premie:

2020
€ 000

2019
€ 000

8.918
482
132
1.186
10.718

8.222
488
123
1.221
10.054

2020
€ 000

2019
€ 000

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

6

7

Totaal

6

7

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)

17)

Overige bijdragen

Beleggingsresultaten
2020

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

2019

Indirecte vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten - valuta
Derivaten - rente
Liquide middelen
Overige kosten vermogensbeheer
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Directe
beleggingsOpbrengsten
€ 000

Indirecte
beleggingsopbrengsten
€ 000

Kosten van
vermogensBeheer
€ 000

Totaal

€ 000

23
-2.569
-507
-3.053
0
10.169
-1.058
9.111
0
9.309
-1.451
7.858
25
15.407
-64
15.368
0
4.796
0
4.796
-7
81
0
74
0
0
-982
-982
41
37.193
-4.062
33.172
Het beleggingsresultaat is inclusief k€ -26 op de voorziening
overgangsregeling VPL.

Directe
beleggingsopbrengsten
€ 000

Indirecte
beleggingsopbrengsten
€ 000

Kosten van
vermogensbeheer
€ 000

Totaal

€ 000

0
7.618
-418
7.200
644
39.400
-956
39.088
0
34.344
-988
33.356
0
-11.169
-79 -11.248
0
-818
0
-818
-5
94
0
89
0
0
-980
-980
639
69.469
-3.421
66.687
Het beleggingsresultaat is inclusief k€ 601 op de
voorziening overgangsregeling VPL.

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 92 van 104

Onder de kosten van vermogensbeheer 2020 is voor k€ 1.387 aan vaste vergoedingen (2019: k€ 1.417) en voor
k€ 279 aan performance gerelateerde vergoedingen (2019: k€ 10) opgenomen. De overige vermogensbeheerkosten omvatten de kosten vermogensbeheer pensioenfonds en bestuursbureau k€ 40 (2019: k€ 16), de
kosten voor fiduciair beheer k€ 763 (2019: k€ 753), bewaarloon k€ 81 (2019: k€ 94), advieskosten
vermogensbeheer k€ 52 (2019: k€ 71) en overige kosten k€ 46 (2019: k€ 46).
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens
onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2020 k€ 1.414 (2019: k€ 1.014).
De waardeontwikkeling in de verloopoverzichten van de beleggingen (na aftrek van de beleggingskosten)
worden netto weergegeven.
18)

Saldo overdrachten van rechten

2020
€ 000

2019
€ 000

Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten

83
-39

101
-221

44

-120

Overige baten

2020
€ 000

2019
€ 000

Overige baten

2.675

82

Totaal

2.675

82

2020
€ 000

2019
€ 000

9.921
1.751
19
3

9.372
1.675
20
5

11.694

11.072

2020
€ 000

2019
€ 000

Overige kosten
Kosten actuaris
Kosten deelnemersadministratie
Kosten accountant

364
112
250
25

365
120
237
20

Totaal

751

742

Totaal

19)

De post overige baten betreft inkoop resterende
voorwaardelijke VPL-aanspraken ad € 2.633 en
teruggaaf omzetbelasting 2020 ad € 42.
20)

Pensioenuitkeringen
Pensioenuitkeringen:
- ouderdomspensioen
- partnerpensioen
- wezenpensioen
- afkoop pensioen
Totaal

21)

Pensioenuitvoeringskosten
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Specificatie accountantskosten

2020
€ 000

2019
€ 000

Wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten

46

40

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

0
0
0
0
46
21

0
0
0
0
40
20

Totaal

25

20

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
accountantskosten, actuariskosten en kosten DNB, in totaal k€ 46 (2019: k€ 46).
22)

Premies herverzekering
Dit betreft betaalde premie aan Zwitserleven.

Beloningen bestuurders
De vergoeding voor de voorzitter wordt vanaf april 2018 betaald door de werkgever. Voor de vertegenwoordigers van
werknemers en gepensioneerden is een vacatieregeling van kracht. De vacatieregeling is per 1 januari 2019 aangepast
en per 1 januari 2020 is er wederom een wijziging doorgevoerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. Aan de stichting is wel 1 persoon doorbelast vanuit de aangesloten
ondernemingen, dat betreft in 2020 voor 0,8 voltijdequivalenten bij het pensioenbureau.

15.7 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten
Het bestuur van het fonds stelt voor het saldo van baten en lasten over het boekjaar ad k€ -18.064 als volgt te
bestemmen:
- ten laste van de algemene reserve
k€ -18.064
Dit voorstel is, vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van het fonds, in de jaarrekening verwerkt.

15.8 Gebeurtenissen na balansdatum
Effecten van de stapsgewijze invoering van de aangepaste UFR
De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van DNB per 31 december 2020 en
de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. DNB heeft toegelicht dat de rentetermijnstructuur de
komende jaren in vier stappen wordt gewijzigd. Een wijziging die volgt uit het advies van de Commissie Parameters.
Tezamen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars voortschrijdende gemiddelde van de rente zal
mogelijk een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan wat een drukkend effect op de dekkingsgraad
heeft.
Onderzoek naar de mogelijkheden van de pensioenregeling en toekomst van het pensioenfonds
Op 15 juni 2017 heeft het bestuur in een brainstormsessie een discussie gevoerd over de toekomstmogelijkheden, in de
ruimste zin van het woord, van het fonds.
In het tweede halfjaar van 2017 heeft het onderzoekbureau Sprenkels & Verschuren, op verzoek van de werkgevers,
een strategische heroriëntatie uitgevoerd inzake de uitvoering van de pensioenregeling, Bij dit onderzoek zijn alle
stakeholders (de werkgevers, de vertegenwoordigers van de werknemers, het bestuur en het VO) betrokken.
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Na inventarisatie bij alle stakeholders zijn de bevindingen teruggekoppeld tijdens een plenaire bijeenkomst.
De stakeholders stelden tijdens de plenaire bijeenkomst voor om de volgende alternatieven te laten onderzoeken:
1. A. Doorgaan met het huidige pensioenfonds, zonder aanpassingen;
B. Doorgaan met het huidige pensioenfonds, met aanpassing van de governance (externe professionele
bestuursleden);
2. Overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (APF);
3. Overgang naar een Bedrijfstakpensioenfonds (PGB).
In 2018 heeft Sprenkels & Verschuren (S&V) in opdracht van de werkgevers een vervolgonderzoek uitgevoerd waarin
bovenstaande alternatieven dieper zijn onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek zijn eind 2018 eerst separaat
gepresenteerd aan alle partijen (werkgevers, vakbonden en OR, bestuur en VO).
Tijdens de plenaire bijeenkomst op 29 januari 2019 zijn alle partijen over het rapport betreffende het vervolgonderzoek
in discussie gegaan. De werkgevers hebben op deze bijeenkomst met voor de werkgevers moverende redenen
aangegeven dat er twee alternatieven overblijven: doorgaan met het huidige pensioenfonds (met eventueel
aanpassingen van de governance) of de pensioenregeling onderbrengen bij een Bedrijfstakpensioenfonds.
Sociale partners en het bestuur van TPN hebben ingestemd met het verzoek vanuit de werkgevers om een stuurgroep
en een klankbordgroep op te richten om beide, voor de werkgevers, overgebleven alternatieven in detail te gaan
onderzoeken. De stuurgroep voor het toekomst traject is geformeerd en bestaat uit een vertegenwoordiging van de
werkgever, de werknemers, het Verantwoordingsorgaan en het bestuur. De stuurgroep wordt ondersteund door S&V.
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 12 maart 2019 besloten om een onafhankelijk adviseur te werven die
het bestuur ondersteunt bij de controle op het onderzoek van de opgerichte stuurgroep en daarnaast het bestuur
ondersteunt in het onderzoek naar de toekomst van TPN vanuit de verantwoordelijkheid die TPN heeft richting al haar
deelnemers. Na een intensieve werving heeft het bestuur op de brainstormdag van 7 mei 2019 de heer R. Hagoort van
Aon als adviseur aangesteld. Het Verantwoordingsorgaan heeft ook een adviseur, dit is Swalef. De stuurgroep legt
zaken voor aan een klankbordgroep, waarin leden van de vakbond, het Verantwoordingsorgaan en de OR zitting
hebben.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de review van het toekomst traject door de adviseur van het bestuur heeft de
stuurgroep bepaald dat een APF weer tot de mogelijkheden behoort. Daarom is in het offertetraject naast het doorgaan
met het huidige pensioenfonds (met eventueel aanpassingen van de governance), het onderbrengen van de
pensioenregeling bij een Bedrijfstakpensioenfonds nu ook de optie onderbrengen bij een APF toegevoegd.
De drie toekomstopties zijn beoordeeld op basis van een aantal relevante criteria die de stuurgroep vooraf heeft
opgesteld.
Het VO heeft in september de stuurgroep gewezen op de verschillende snelheden van handelen bij verschillende
belanghebbenden en gevraagd om betere communicatie met de overige stakeholders. Daarna is een lid van het VO
toegetreden tot de stuurgroep.
Tijdens de brainstormdag op 10 december 2019 zijn de kwantitatieve uitkomsten door het bestuur en het VO
besproken. Alle drie de alternatieven voor de toekomst blijken goed te zijn, waardoor bij de keuze andere facetten
belangrijker worden.
Ook het pensioenakkoord wordt een belangrijke factor, dit punt wordt verder in het onderzoek meegenomen.
De hoofdlijnen van het Pensioenakkoord zijn nader uitgewerkt. Het Pensioenakkoord brengt de nodige aanpassingen in
het bestaande pensioenstelsel met zich mee:
• De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan op dit moment het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee
met de gemiddelde levensverwachting;
• De doorsnee premie wordt afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw.
De pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt;
• Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen;
• Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer worden;
• Er komen twee nieuwe contractvormen, het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling;
• Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en er wordt onderzocht hoe
ZZP’ers makkelijker voor hun pensioen kunnen sparen;
• Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk regelingen te treffen voor werknemers die
vervroegd met pensioen willen gaan.

Jaarverslag 2020

www.total-pensioenfonds.nl

Pagina 95 van 104

Er is één document opgesteld waarin alle belangrijke en benodigde informatie overzichtelijk is opgenomen.
De stuurgroep en de Klankbordgroep hebben in mei het betreffende document, de eindrapportage, besproken en begin
juni is de rapportage naar alle betrokken partijen gezonden.
Naar aanleiding van dit rapport zijn nog aanvullende vragen gesteld die eind juni 2020 separaat zijn beantwoord.
Het bestuur en VO hebben de eindrapportage in de extra bestuursvergaderingen van 24 augustus en 16 september
2020 besproken. Het bestuur, ondersteunt door het VO, zien doorgang met het huidige fonds (met of zonder
aanpassingen) als een minder logische optie voor de (middel)lange termijn. De opties PGB en AFP liggen dicht bij elkaar
qua scores, daarom zijn er andere zaken die nu belangrijk worden zoals de kosten, de governance, de impact van het
pensioenakkoord en het meegaan van de nog in te halen achterstanden (hierna aangegeven als: LAT).
Op de plenaire bijeenkomst van 29 september 2020 heeft het bestuur om moverende redenen aangegeven een
voorkeur te hebben voor een APF. Tijdens de plenaire bijeenkomst bleek echter dat de sociale partners, specifiek de
vakbonden, een voorkeur hebben voor PGB.
Alle partijen zijn het wel eens om het huidige fonds niet voort te zetten op middel(lange) termijn. De werkgevers
hebben wel aangegeven dat de overgangskosten (zeer) beperkt moeten blijven. Het bestuur heeft aangegeven om de
voorkeur van de sociale partners te gaan bespreken. Daarnaast is afgesproken om de kosten m.b.t. de overgang verder
te laten onderzoeken door de stuurgroep en dat het fonds parallel een Request For Proposal (RFP) bij de vier
belangrijkste APF’en zal doen om geen tijd te verliezen indien de keuze op een APF zou vallen.
In de extra bestuursvergadering van 16 februari 2021 zijn de eerste resultaten van het RFP besproken. Hieruit volgt dat
er twee van de vier APF’en om moverende redenen gaan afvallen. De verschillende opties (PGB of de overgebleven
twee APF’en) liggen nog steeds dicht bij elkaar. Er volgt nog een verdiepingsslag betreffende de overgebleven twee
APF’en en een update voor de kosten m.b.t. alle opties.
Op basis van alle beschikbare informatie heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 9 maart 2021 de kerncriteria
herijkt en is haar voorkeur voor een APF bekrachtigd.
Tijdens de (digitale) plenaire bijeenkomst van 9 april 2021 heeft het bestuur deze voorkeur aan de sociale partners als
volgt toegelicht.
• Bij overgang naar PGB wordt de risicohouding van PGB met het bijbehorende premie-, indexatie- en
beleggingsbeleid overgenomen. Dit betekent dat de sociale partners het daarmee eens moeten zijn. Bij overgang
naar een APF, in eigen kring, wordt het eigen beleggingsbeleid voortgezet en behouden de sociale partners invloed
op de eerder genomen keuzes inzake risicohouding en risicobereidheid. De transitiekosten bij een overgang naar
PGB zijn fors duurder dan bij een overgang naar de APF-en. Bij overgang naar PGB wordt gestart met een lagere
dekkingsgraad. Weliswaar kan dan extra worden geïndexeerd, maar daar staat tegenover dat er bij TPN (en dus een
APF) eerder kans is op jaarlijkse indexatie.
• De jaarlijkse kosten verschillen niet veel bij PGB en de APF’en. De APF’en zijn iets goedkoper.
• Bij overgang naar PGB moeten meerdere elementen in de regeling worden gewijzigd. Ook zal bij PGB de
pensioenpremie in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd. Daar moeten de sociale partners dus vooraf
afspraken over maken. Bij de APF-en blijft de pensioenregeling gelijk en kan ook de premie gelijk blijven. In dat geval
zal wel de opbouw meten worden verlaagd. De LAT blijft bij de APF’en bestaan.
De sociale partners hebben bij een APF grote invloed op de invulling van het Pensioenakkoord. Dit is niet (of zeer
beperkt) het geval bij PGB.
• De governance en continuïteit is bij PGB gewaarborgd, maar er is geen zeggenschap meer over vermogensbeheer en
financieel beleid. Gezien de komende ontwikkelingen (zoals het Pensioenakkoord) is het bestuur van mening om
juist zeggenschap te blijven behouden. Met een APF is dit goed mogelijk, zonder dat daardoor de “governancedruk”
te hoog wordt. De invloed vindt plaats via het Belanghebbendenorgaan.
• De toekomstbestendigheid van PGB is sterk. In de afgelopen jaren hebben de APF’en ook laten zien dat zij
toekomstbestendig zijn. Zij worden ondersteund door grote ondernemingen (Aegon, Achmea), maar zijn tegelijk wel
formeel onafhankelijk.
• Op het gebied van dienstverlening, risicomanagement, IT- en informatiebeleid zijn er tussen PGB en de twee APF’en
geen wezenlijke verschillen.
De sociale partners hebben tijdens de plenaire bijeenkomst van 9 april 2021 de voorkeur van het bestuur ondersteunt.
Er is tevens afgesproken om een werkgroep op te richten waarin zowel vertegenwoordigers van het bestuur, de
werkgevers en werknemers plaatsnemen. Deze werkgroep krijgt de bevoegdheid om namens alle betrokken partijen de
finale onderhandelingen te voeren met de twee overgebleven APF’en. Zodra de werkgroep een moverende voorkeur
heeft voor een APF, zal dit aan alle betrokken partijen worden toegelicht. Dit traject loopt thans nog.
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Ontwikkelingen InAdmin RiskCo (RiskCo)
RiskCo voert de pensioenadministratie uit voor TPN en diverse andere pensioenfondsen, verzekeraar en
uitvoeringsorganisatie. In mei 2020 zijn de klanten van RiskCo door de directie van RiskCo geïnformeerd
over een mogelijke ontoereikende liquiditeitspositie van de onderneming in de nabije toekomst, waardoor de
mogelijkheid is ontstaan dat de dienstverlening op (korte) termijn geheel of gedeeltelijk moet worden gestaakt.
De directie van InAdmin RiskCo heeft direct maatregelen genomen, waaronder een mogelijke verkoop aan een
kapitaalkrachtige partij. De belangen van de deelnemers staan daarbij voorop, volgens de directie. De klanten van
RiskCo, waaronder TPN, zijn gezamenlijk opgetrokken om een structurele oplossing te realiseren zodat een beheerste
uitbesteding kan worden behouden/gerealiseerd. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met DNB, die volledig
op de hoogte is van de betreffende situatie. Het bestuur stemt in met het gezamenlijk optreden door alle klanten van
RiskCo. Dit om onder ander de volledige situatie helder te krijgen en voorbereid te zijn op mogelijke activiteit vanuit de
media. De deelnemers zijn via nieuwsbrieven en nieuws op de website ingelicht.
Ongeacht de situatie was het veiligstellen van databestanden m.b.t. de deelnemersadministratie gewaarborgd.
Iedere maand heeft TPN alle (bijgewerkte) benodigde databestanden ontvangen waarmee het fonds de cruciale
processen kon uitvoeren en zodoende kon garanderen.
Inmiddels is RiskCo begin augustus 2020 overgenomen door PGB en Achmea. Hierdoor is het voortbestaan van RiskCo
gewaarborgd en is het fonds verzekerd dat de dienstverlening zoals afgesproken uitgevoerd zal blijven worden.
In augustus 2020 heeft DNB een informatiebeveiligingsonderzoek direct bij de pensioenuitvoerders uitgevoerd.
Uit het onderzoek van DNB blijkt dat 35 van de 58 controls bij RiskCo niet structureel en aantoonbaar op het vereiste
volwassenheidsniveau zijn. DNB heeft in overleg met de klantengroep van RiskCo aangegeven om, vanwege
voornamelijk efficiëntie, een (mitigatie) traject in het kader van de pilot “PUO toezicht” uit te voeren. Dit houdt in dat
DNB rechtstreeks met RiskCo communiceert waar voorheen de individuele pensioenfondsen zelf zouden
communiceren die hun pensioenadministratie bij RiskCo hebben uitbesteed. In november 2020 is door RiskCo een plan
van aanpak opgesteld om de bevindingen van DNB over de informatiebeveiliging op te lossen. DNB zal dit plan
beoordelen en voornamelijk gedurende 2021 monitoren.
In april 2021 heeft TPN een ISAE 3000 Type 1 van InAdmin RiskCo ontvangen. In dit rapport zijn de opzet en het bestaan
van de beschreven beheersmaatregelen m.b.t. de IT infrastructuur getoetst. Het rapport sluit aan bij de resultaten uit
het hierboven beschreven informatiebeveiligingsonderzoek van DNB.
Om de kwaliteit, de leverbetrouwbaarheid en productiviteit van de infrastructuur diensten (waaronder de IT
infrastructuur) te verhogen en te borgen, is het voornemen van InAdmin RiskCo om dit per juli 2021 aan CGI uit te gaan
besteden. CGI is een van de grootste IT- en bedrijfsadviesbureaus ter wereld. Het bestuur heeft aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen de uitbesteding aan deze gerenommeerde partij. De RMC en sleutelfunctiehouder
Risicobeheer zullen dit traject op de voet blijven volgen. Het bestuur wordt iedere bestuursvergadering op de hoogte
gebracht van de ontwikkelingen.

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 2021
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 Triple A – Risk Finance Certification B.V. de
opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2020.

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland, zoals vereist conform
artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders dan de
werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie. Dit geldt tevens voor andere actuarissen en deskundigen die
werkzaam zijn bij Triple A – Risk Finance Certification B.V.

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

Afstemming accountant
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de
werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische
voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op
€ 3.710.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 265.000 te
rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.
Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte
basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor
mijn oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van
de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De door het
pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde
berekeningen heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:
• de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend
zijn vastgesteld;
• de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
• het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.
Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd
op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het
financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten
geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor
mijn oordeel.
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Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel
bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140
van de Pensioenwet met uitzondering van artikel 131 (minimaal vereist eigen vermogen) en artikel 132 (vereist eigen
vermogen).
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist
eigen vermogen. Deze situatie bestaat voor 1 achtereenvolgende jaareinden..
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland is gebaseerd op de tot en met
balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn
mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.
Amsterdam, 7 mei 2021
drs. J.J.M. Tol AAG RBA

verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification B.V.
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16.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland te Rotterdam 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 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2020.
2. De staat van baten en laten over 2020.
3. Het kasstroomoverzicht 2020.
4. 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 Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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.
• De kerngegevens.
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.
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de 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.
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Amsterdam, 22 juni 2021
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: E.M. van der Hall RA
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16.3 Lijst met gebruikte afkortingen en begrippen
ABTN

Actuariële analyse
Actuariële
grondslagen
AG
ALM

ALM-studie

AOW

Benchmark
BNP

BSG
CDC
Collateral
management
Continuïteitsanalyse

CPI
Derivaten

DNB
Duration
Fed
FTK
Indexering
Inflation linked
bonds
IPS

Kostendekkende
premie
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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.
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 beleidsinstrumenten (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 prijsof 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.
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.
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Marktwaarde

Min. van SZW
PAD
QE3

RMC
RTS
Securities lending
Strategische
assetallocatie
Tactische
assetallocatie
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TE
TN
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Tracking error
TV
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VPL
Waardeoverdracht
ZR
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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.
Risicomanagementcommissie
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).
Tracking Error
TOTAL Nederland N.V., gevestigd te Den Haag
TOTAL Pensioenfonds Nederland, kantoorhoudend 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.
De afkorting VPL is afkomstig van de Wet VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en
prepensioenregelingen en introductie levensloopregelingen).
Naar een andere pensioenregeling (pensioenfonds of verzekeraar) overdragen van de
waarde van opgebouwde pensioenaanspraken.
Zeeland Refinery N.V., gevestigd te Nieuwdorp

www.total-pensioenfonds.nl
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