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Voorwoord en vooruitblik
naar 2014

Dit is het jaarverslag 2013 van de Stichting
Personeelspensioenfonds APG (PPF APG). In dit
jaarverslag legt het bestuur verantwoording
af over de behaalde resultaten en het gevoerde
beleid over het boekjaar 2013. In dit voorwoord
kijkt het bestuur ook vooruit naar te verwachten
ontwikkelingen in 2014.

heid gebruikgemaakt. Hiervoor is een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen de
werkgever en het fonds. Conform de afspraken
tussen cao-partijen zijn de tot 1 juli 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van deze nieuwe
deelnemers achtergebleven bij ABP.
l

l

De nieuwe pensioenregeling

Dekkingsgraad

Een belangrijk onderwerp van de bestuurlijke
aandacht in het verslagjaar vormde (het herstel
van) de dekkingsgraad. Het bestuur van PPF
APG kon in april 2013 aan De Nederlandsche
Bank berichten dat het kortetermijnherstelplan
is beëindigd, omdat de dekkingsgraad voor het
derde achtereenvolgende kwartaaleinde boven
de minimaal vereiste dekkingsgraad lag.
l

Nieuwe deelnemers

Sinds 2013 vallen alle APG-collega’s onder één
gezamenlijke cao. Onderdeel van deze cao was
dat collega’s die pensioen opbouwden bij ABP de
keuze kregen om over te overstappen naar PPF
APG. 512 deelnemers hebben van deze mogelijk-

Pensioenfondsen werden in 2013 geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Het fiscale kader
(het zogenoemde Witteveenkader) werd versoberd. Per 1 januari 2014 werd het maximale
opbouwpercentage bij een pensioenleeftijd van
65 jaar 1,84%. Het fonds heeft deze wijziging op
verzoek van cao-partijen doorgevoerd. Per
1 januari 2015 wordt het fiscale kader naar
verwachting verder versoberd (Witteveen 2).
Het bestuur bereidt zich voor op de wijzigingen
in de pensioenregeling die nodig zijn om ook
vanaf 2015 binnen het fiscale kader te blijven.
Hierover is contact met de cao-partijen en de
uitvoeringsorganisatie. In het bestuur is ook
het nieuwe Financieel Toetsingskader veelvuldig onderwerp van gesprek geweest.
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l

Nieuwe naam

De naam van het pensioenfonds is in 2013 gewijzigd. Tot eind april 2013 luidde de naam van
het fonds Stichting Personeelspensioenfonds
Cordares. Het bestuur heeft besloten tot de
naamswijziging omdat per 1 januari 2013
alle werknemers onder de cao van APG
Algemene Pensioen Groep nv vallen, de CAO
APG Groep. De nieuwe naam luidt Stichting
Personeelspensioenfonds APG.
PPF APG voert ook (vanwege vrijwillige aansluiting) de pensioenregeling uit van enkele ondernemingen die een historische band hebben met
Cordares. Dit zijn Stichting Technisch Bureau
Bouwnijverheid (TBB), Bouwinvest Real Estate
Investment Management (REIM) bv, Stichting
Arbouw en Stichting Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB). De hiervoor omschreven wijzigingen hebben hier geen invloed op.

de afgelopen jaren goede ervaringen met de
jaarlijkse visitatie. Daarom heeft het besloten
om het intern toezicht op die manier te blijven
vormgeven.
l

Onderzoek naar de risicobereidheid

Pensioenfondsen nemen beheerst en weloverwogen risico’s om tegen een aanvaardbare
premie tot een goed pensioenresultaat te komen. Om meer inzicht te krijgen welke risico’s
de deelnemers en de gepensioneerden willen
lopen, hield het bestuur een risicobereidheidsonderzoek onder hen. De respons bedroeg
meer dan 30%. De resultaten zijn gedeeld met
de deelnemers en gepensioneerden op aparte
bijeenkomsten. Het bestuur houdt rekening
met de uitkomsten van het onderzoek bij het
bepalen van het beleid. In hoofdstuk 4 kunt u
hier meer over lezen.
l

l

Toeslagverlening

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De Wet versterking bestuur gaat in per 1 juli
2014. In het tweede halfjaar van 2013 heeft het
bestuur de governance van het fonds besproken.
Ook ging het bestuur hierover in gesprek met
het verantwoordingsorgaan. In de vergadering
van november besloot het bestuur onder andere
om het paritaire model te behouden. Dit betekent dat de werkgevers net zoveel stemrecht
hebben als de werknemers en de gepensioneerden gezamenlijk.
Daarnaast besloot het bestuur om het aantal
zetels namens de werknemers in zowel het
bestuur als het verantwoordingsorgaan uit te
breiden met één zetel als gevolg van de stijging
van het aantal deelnemers. De statuten zijn hier
in maart 2014 op aangepast. Het bestuur heeft

Eind 2013 heeft het bestuur een besluit genomen over de toeslagverlening. Op basis van
de financiële positie van het fonds heeft het
bestuur besloten om de opgebouwde pensioenen van deelnemers en gewezen deelnemers
en de uitkeringen van pensioengerechtigden te
verhogen met 1,5 procent. De financiële positie
liet het niet toe om de volledige toeslag van
2,4 procent te verlenen.
l

Voorbereiding verkiezingen

Van een aantal verkozen bestuursleden liep de
zittingstermijn eind 2013 af. Dit gold ook voor
een aantal leden van het verantwoordings
orgaan. Daarom startte het bestuur medio 2013
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met de voorbereiding van de verkiezingen.
Er zijn voor de functies in het bestuur profielschetsen opgesteld om ervoor te zorgen dat de
vereiste kennis binnen het bestuur geborgd
blijft. De kandidaten moesten namelijk voldoen aan één van de twee profielschetsen (algemeen of riskmanagement en beleggingen).
De leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers zijn voor
het eerst verkozen door middel van een digitale
stemtool. De deelnemers kregen per e-mail een
link. Via deze link kon op een website gestemd
worden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat 57
procent van de deelnemers heeft gestemd.
De verkiezing van de gepensioneerden ging
via de papieren weg omdat PPF APG van veel
gepensioneerden geen e-mailadres heeft .
Het bestuur was tevreden met de vele kandidaten die zich voor zowel het bestuur als het
verantwoordingsorgaan verkiesbaar hebben
gesteld. Dit geeft aan dat het fonds leeft onder
de deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur dankt alle kandidaten hiervoor.
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Amédée Daran Scharten heeft als gevolg
van de beëindiging van zijn eerste zittingstermijn afscheid genomen van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur van PPF APG
wil Amédée hartelijk danken voor zijn grote
betrokkenheid en deskundige inzet voor het
verantwoordingsorgaan.
l

Met een nieuw bestuur 2014 in

Het bestuur kent veel nieuwe gezichten. In
maart 2014 vond er een studiedag plaats om
nader kennis te maken met elkaar. Het verantwoordingsorgaan was hierbij ook uitgenodigd.
Verder wordt er een inwerkprogramma opgesteld voor de nieuwe leden.
2014 zal verder in het teken staan van de
veranderingen in wet- en regelgeving. Deze
veranderingen worden doorvertaald in de
pensioenregeling. Een ander speerpunt is de
communicatie van het fonds. Het versterken
van het vertrouwen en het vergroten van het
pensioenbewustzijn begint namelijk met
goede pensioencommunicatie.

l

Afscheid bestuursleden en lid
verantwoordingsorgaan

Jan Dolf Abraham, Rita van Ewijk en Adri van
der Wurff namen afscheid van het bestuur
van PPF. Voor Jan Dolf en Adri vanwege het
bereiken van de maximale bestuurstermijn
van 12 jaar en voor Rita vanwege het veranderen van werkkring. Het bestuur van PPF APG
wil Jan Dolf, Rita en Adri hartelijk danken voor
hun grote betrokkenheid en deskundige inzet
voor een goed pensioen van de werknemers
van APG en gelieerde instellingen.

De kosten van de uitvoering hebben altijd de
volle aandacht van het bestuur. Uitgangspunt
is dat de betaalde premie zoveel mogelijk ten
goede moet komen aan de opbouw van het
pensioen. Ook in 2014 zal het bestuur hier
aandacht voor blijven houden.

l

Tot slot

Het bestuur bedankt alle betrokkenen die zich in
het verslagjaar hebben ingezet voor het fonds.
Amsterdam,19 juni 2014
Namens het bestuur van Stichting
Personeelspensioenfonds APG
Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM,
werknemersvoorzitter
Drs. M. Brouwer MPLA,
werkgeversvoorzitter
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Kerngegevens
(Bedragen in duizenden euro’s)

2013

2012

2011

2010

2009

Aantallen
l Deelnemers
l Gewezen deelnemers
l Invalide deelnemers
l Pensioengerechtigden

1.846
2.836
82
1.558

1.338
2.846
87
1.490

1.328
2.920
96
1.427

1.237
2.962
99
1.351

1.125
2.978
111
1.326

Totaal

6.322

5.761

5.771

5.649

5.540

1,50%
63%
0%
1,50%
63%
0%

0,20%
13%
0%
0,20%
13%
0%

0,00%
0%
0,00%
0%

1,50%
75%
0%
1,50%
75%
0%

0,00%
0%
0,00%
0%

23,6%
21,3%
19.552
27.375
1.344
20.259

27,8%
24,2%
14.515
20.304
1.144
19.961

24,9%
22,9%
12.960
16.435
975
18.737

22,9%
18,5%
9.915
13.523
1.058
17.852

21,2%
21,2%
10.020
13.513
1.045
17.145

45,1%
37,4%
8,7%
6,8%

43,9%
39,5%
9,9%
6,8%

44,6%
37,3%
10,2%
7,9%

40,8%
42,5%
8,2%
8,5%

47,7%
39,5%
8,4%
4,5%

Toeslagverlening

l Reguliere toeslagverlening actieven
l Als percentage van de norm

l Inhaaltoeslagverlening actieven
l Toeslagverlening inactieven
l Als percentage van de norm

l Inhaaltoeslagverlening inactieven

Pensioenuitvoering
l Premiepercentage
l Premiepercentage excl. aanvullingsregeling
l Feitelijke premie
l Kostendekkende premie
l Pensioenuitvoeringskosten
l Uitkeringen
Beleggingsportefeuille
l Vastrentende waarden
l Aandelen (inclusief private equity)
l Vastgoed (inclusief infrastructuur)
l Overige beleggingen
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2013

2012

2011

2010

2009

4,9%
3,6%
2,5%

11,6%
16,3%
15,6%

0,3%
5,8%
6,7%

12,3%
12,0%
10,8%

16,2%
-

851.122
39.654
811.468

883.790
104.351
779.439

682.581
682.581

644.459
644.459

580.343
580.343

28.184

109.966

37.349

70.350

65.901

l Totale pensioenverplichtingen

707.770

709.139

657.547

571.048

511.122

l Stichtingskapitaal en reserves

109.285

73.251

18.812

70.900

66.394

l Beschikbaar vermogen

813.808

779.834

675.434

641.409

576.797

115,0%
104,2%
118,7%

110,0%
104,2%
118,8%

102,7%
104,2%
119,6%

112,3%
104,3%
119,0%

112,8%
104,2%
119,5%

Beleggingsrendement
l Beleggingsrendement excl. derivaten
l Beleggingsrendement incl. derivaten
l Benchmark incl. derivaten
Vermogen en verplichtingen
l Totaal belegd vermogen
l Verplichting ontvangen zekerheden
l Belegd vermogen -/- zekerheden
l Opbrengst uit belegd vermogen

Aanwezige dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad
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Bestuurlijke
organisatie

l

bestuur
Het bestuur heeft op 27 november 2013
besloten om het aantal bestuursleden van
werknemerszijde uit te breiden met één
lid. De reden van deze uitbreiding is dat
het aantal deelnemers flink is toegenomen. De pariteit blijft wel bestaan. Dat
wil zeggen: de stemverhouding tussen
werkgevers en werknemers blijft gelijk.
Door deze uitbreiding had het bestuur
eind 2013 negen zetels: vier zetels van
werkgeverszijde en vijf zetels van
werknemerszijde. De pensioengerechtigden zijn in het bestuur rechtstreeks
vertegenwoordigd met twee zetels aan
werknemerszijde.
Samenstelling van het bestuur per
19 juni 2014
Leden namens de werkgever
l Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC RC MSc
l Drs. M. (Marco) Brouwer MPLA
(werkgeversvoorzitter)
l Drs. R.F. A. (Robert) van Giersbergen
AAG CPC
l R. (René) van der Zeeuw RBA EPP
Leden namens de werknemers
H. (Harrie) Eerdhuijzen (namens de
pensioengerechtigden)
l S. (Schenly) Jonis MSc (namens de
deelnemers)
l Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM
(werknemersvoorzitter)
l Drs. W.G. (Wim) Philippa MBA
l

l

(namens de pensioengerechtigden)
C.P. (Cor) van Zanden (namens de
deelnemers)

In bijlage 2 staan de samenstelling van
het bestuur per 31 december 2013 en de
nevenfuncties van deze bestuursleden
vermeld.
Bij de bestuursleden van werkgeverszijde
geldt een benoemingstermijn van twaalf
jaar. Bij de bestuursleden van werknemerszijde geldt een benoemingstermijn
na verkiezingen van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.
Vacatures in het bestuur namens
de werkgever
Mevrouw van Ewijk is vanwege haar
vertrek bij APG op 1 december 2013 afgetreden als bestuurslid van het pensioenfonds. De heer Van der Wurff heeft op
1 juni 2013 de maximum zittingstermijn bereikt. Met instemming van
het bestuur is zijn zittingstermijn in
verband met de bestuurlijke continuïteit
met maximaal 12 maanden verlengd. De
werkgever heeft in november 2013 de
heer Brouwer als opvolger van de heer
Van der Wurff voorgedragen als nieuwe
werkgeversvoorzitter van het pensioenfonds. Met de instemming van DNB op
13 februari 2014 met de benoeming van
de heer Brouwer tot werkgeversvoorzitter van PPF APG maakt de heer Van der
Wurff geen deel meer uit van het bestuur. De heer Brouwer maakte tot 1 april
2013 deel uit van het bestuur. Hij was op
eigen verzoek teruggetreden vanwege

een wijziging van zijn werkzaamheden
binnen APG.
Vanwege het aftreden van mevrouw Van
Ewijk op 1 december 2013 en het aflopen
van de zittingstermijn van de heer Van
der Wurff – tot aan het moment van
goedkeuring van zijn opvolger door DNB
– zijn er twee extra vacatures ontstaan
aan werkgeverszijde.
De vacatures aan werkgeverszijde
worden vervuld door benoeming door
het bestuur, na voordracht namens de
werkgever op basis van een profielschets. De werkgever heeft in januari
2014 de heer Van der Zeeuw en in maart
2014 de heer Van Giersbergen als nieuwe
werkgeversbestuursleden voorgedragen.
Na goedkeuring door DNB is de heer Van
der Zeeuw op 10 maart 2014 toegetreden
tot het bestuur. Na goedkeuring van de
heer Van Giersbergen door DNB zijn alle
openstaande vacatures aan werkgeverszijde vervuld.
Vacatures in het bestuur namens
de werknemer
De zittingstermijnen van drie werknemersbestuursleden liepen op 1 januari
2014 af. Dat betekent dat er drie vacatures aan werknemerszijde ontstonden.
Daarnaast was er ook nog een vacature
in het bestuur als gevolg van de uitbreiding van het aantal bestuurszetels.
Hierdoor waren er vier vacatures in
het bestuur. Twee namens de pen
sioengerechtigden en twee namens
de deelnemers.
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Per 1 januari 2014 is de zittingstermijn
van de heer Abraham als bestuurslid
namens de pensioengerechtigden afgelopen. De heer Abraham maakt per die
datum geen deel meer uit van het
bestuur. Per 1 januari 2014 was de zittingstermijn van de heer Eerdhuijzen als
bestuurslid namens de pensioengerechtigden afgelopen. De heer Eerdhuijzen
is tijdens de verkiezingen van 2014 als
herkiesbare kandidaat rechtstreeks
verkozen als bestuurslid. Per 1 januari
2014 was de zittingstermijn van de
heer Oerlemans namens de deelnemers
afgelopen.
Verkiezingen bestuur januari 2014
In januari 2014 hebben verkiezingen
plaatsgevonden onder de deelnemers en
gepensioneerden. Voor de vacatures zijn
door het bestuur twee profielschetsen
opgesteld.
Namens de deelnemers hadden zich acht
kandidaten verkiesbaar gesteld voor de
twee vacatures in het bestuur. Alle kandidaten voldeden aan de profielschetsen. De heer Oerlemans is herkozen als
bestuurslid namens de deelnemers en
de heer Jonis is verkozen als bestuurslid
namens de deelnemers.
Namens de pensioengerechtigden hebben zich twee kandidaten verkiesbaar
gesteld voor de zetels in het bestuur die
voldeden aan een van de twee profielschetsen. Aangezien er twee vacatures
en twee kandidaten waren, zijn hiervoor
geen verkiezingen gehouden. In het bestuur zijn daarom namens de pensioengerechtigden de heren Eerdhuijzen (was
herkiesbaar) en Philippa (verkiesbaar)
zonder verkiezing verkozen.
Na goedkeuring van de verkozen kandidaat
bestuursleden door DNB, zijn net als aan
werkgeverszijde alle openstaande vacatures
aan werknemersnemerszijde vervuld.
Bestuurlijke commissies
Het bestuur heeft drie vaste commissies: de commissie Risicobeleid en ALM
(Asset Liability Management), de commissie Communicatie en de commissie
Houdbaar Pensioen. Mocht dat nodig
zijn, dan richt het bestuur voor een specifiek doel een tijdelijke commissie op.

Commissie Risicobeleid en ALM
Deze commissie adviseert het bestuur
over het risico- en beleggingsbeleid.
De commissie kwam in het verslagjaar
zesmaal bijeen.
De samenstelling van de commissie is
per 19 juni 2014:
l Mw. Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC
RC MSc
l Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM
(voorzitter)
l C.P. (Cor) van Zanden
l R. (René) van der Zeeuw RBA EPP
l S. (Schenly) Jonis MSc
De heer Van der Wurff nam namens het
bestuur tot en met februari 2014 deel
aan deze commissie.
Commissie Communicatie
Deze commissie adviseert het bestuur over
communicatiebesluiten. De commissie
kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen.
De samenstelling van de commissie is
per 19 juni 2014:
l H. (Harrie) Eerdhuijzen (voorzitter)
l S. (Schenly) Jonis MSc
l Drs. R.F.A. (Robert) van Giersbergen
AAG CPC
l Drs. M. (Marco) Brouwer MPLA
De heer Abraham en mevrouw Van
Ewijk namen namens het bestuur tot
en met 31 december 2013 deel aan deze
commissie.
Commissie Houdbaar Pensioen
Deze commissie adviseert en informeert
het bestuur over diverse onderwerpen.
Dit zijn onder andere het toeslagbeleid,
de communicatie met sociale partners,
de risico’s en uitvoeringstechnische
knelpunten van de regeling en de
administratiekosten en de aanvullingsregelingen van PPF APG. De commissie
kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen.
De samenstelling van de commissie is
per 19 juni 2014:
l Drs. M. (Marco) Brouwer MPLA
(voorzitter)
l Drs. R.F.A. (Robert) van Giersbergen
AAG CPC
l C.P. (Cor) van Zanden
l Drs. W.G. (Wim) Philippa MBA

De heer Abraham nam namens het
bestuur tot en met 31 december 2013
deel aan deze commissie.
l

Advisering vermogensbeheer
Het bestuur heeft, samen met
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Bouwnijverheid, een
Beleggingsadviescommissie die het
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over beleggingsaangelegenheden.
Deze commissie bestaat uit externe
deskundigen. Dit zijn per 19 juni 2014:
l Prof. dr. R.G.C. van den Brink
l Drs. M.J.M. Jochems
l Drs. L.K. Dijkstra
l Drs. R. Buck
De heer dr. F.J. Ballendux heeft in 2013
zitting gehad in deze commissie en is
per 1 januari 2014 opgevolgd door de
heer M.J.M. Jochems.
Per 1 januari 2012 heeft het bestuur
de heer drs. F.A. van Immerzeel RBA
aangesteld als adviseur vermogensbeheer van PPF APG. Hij is aangesteld voor
een periode van vier jaar. De heer Van
Immerzeel neemt deel aan de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie en aan de commissie Risicobeleid
en ALM. Hij voorziet het bestuur van
fondsspecifieke beleggingsadviezen.
De adviseur vergroot de countervailing
power van het bestuur ten opzichte
van de vermogensbeheerder zodat het
bestuur de adviezen van de vermogens
beheerder voldoende kritisch kan
beschouwen.
l

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat
uit zes personen die de werkgevers, de
werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het fonds
kent geen deelnemersraad vanwege de
vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur.
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Nieuw verantwoordingsorgaan
per 1 januari 2014
Het bestuur heeft op 27 november 2013
besloten tot de instelling van een nieuw
verantwoordingsorgaan per 1 januari
2014. Dit is een gevolg van de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen.
In het nieuwe verantwoordingsorgaan
zijn de deelnemers, de pensioen-gerechtigden en de werkgevers vertegenwoordigd. Elke groep had tot 1 januari
2014 twee vertegenwoordigers in het
verantwoordingsorgaan. Op 1 januari
2014 is het verantwoordingsorgaan,
in verband met de toename van het
aantal deelnemers, uitgebreid met één
vertegenwoordiger namens de deelnemers. Het verantwoordingsorgaan
bestaat daardoor vanaf 1 januari 2014
uit zeven leden.
Verkiezingen verantwoordingsorgaan
januari 2014
In januari 2014 hebben verkiezingen
plaatsgevonden voor het vervullen van
de vacatures aan werknemerszijde. Het
ging om een vertegenwoordiger namens
de deelnemers en een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.
Namens de deelnemers hebben zich
voor de vacature in het verantwoordingsorgaan vier kandidaten verkiesbaar
gesteld. De heer El Kouidi is verkozen
namens de deelnemers.
Namens de pensioengerechtigden hebben zich drie kandidaten verkiesbaar
gesteld. De zittingstermijn van de heer
Daran Scharten liep per 1 januari 2014 af.
Na de verkiezingen is hij opgevolgd door
de heer Van Lier.
Samenstelling van het
verantwoordingsorgaan per 19 juni 2014
Namens APG
Drs. Th.J.W.M. (Ted) Bosman (voorzitter)
M.E.W.M. (Miriam) Crutzen RA
Namens de deelnemers
l S. (Samir) El Kouidi
l Ir. F. (Foppe) Hoekstra
l Drs. G. (Gursev) Singh
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Namens de pensioengerechtigden
l A.P.M. (Arie) van der Eng
l Mr. K. Th. (Karel) van Lier
De heer Daran Scharten maakte tot
en met 31 december 2013 namens
de gepensioneerden deel uit van het
verantwoordingsorgaan.
De rapportage van het verantwoordingsorgaan over 2013 en de reactie daarop
van het bestuur maken deel uit van dit
jaarverslag.

gemene titel overgegaan naar APG Asset
Management nv. Voor PPF APG betekent
dit dat de met APG Investment Services
nv gesloten vermogensbeheerovereenkomst ongewijzigd wordt voortgezet
door APG Asset Management nv.
l

Certificerend actuaris
Aon Consulting Nederland cv
l

Controlerend Accountant

l

Visitatiecommissie
Deze commissie bestaat uit drie externe
deskundigen die jaarlijks een visitatie
uitvoeren ten aanzien van het functioneren van het bestuur. Een samenvatting
van de rapportage over het verslagjaar en
de reactie daarop van het bestuur maken
deel uit van dit jaarverslag.
De samenstelling van de visitatiecommissie zowel eind 2013 als op 19 juni
2014 was:
l Mw. N. Altenburg
l Mw. Mr. H. de Lange
l Dhr. F. Verschuren
Het bestuur heeft ervoor gekozen om
ook na 1 juli 2014, de inwerkingtreding
van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, het intern toezicht te laten
uitvoeren door een visitatiecommissie.
Dus voor voortzetting van de huidige
visitatiecommissie die op jaarbasis, en
geheel onafhankelijk, toezicht houdt op
het functioneren van het bestuur.
l

Uitbesteding
Gedurende 2013 was de pensioenadministratie uitbesteed aan APG
Pensioenbeheer bv en het vermogensbeheer uitbesteed aan APG Investment
Services nv. APG Investment Services nv
is per 1 mei 2014 juridisch gefuseerd met
APG Asset Management nv. Als gevolg
van de fusie is APG Investment Services
nv opgehouden te bestaan en zijn het
vermogen en de verplichtingen onder al-

Ernst & Young Accountants LLP
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Fondsontwikkelingen
in 2013

Dekkingsgraad gestegen
De dekkingsgraad is in 2013 gestegen
van 110,0 procent naar 115,0 procent en
bevond zich daarmee eind 2013 boven
de minimaal vereiste dekkingsgraad
van 104,2 procent. De minimaal vereiste
dekkingsgraad is een wettelijke minimumgrens. Als de dekkingsgraad van
PPF APG onder de minimaal vereiste
dekkingsgraad komt, moet PPF APG
de dekkingsgraad binnen de wettelijk
gestelde termijn (drie jaar) herstellen
tot het minimale niveau. De dekkingsgraad was nog wel lager dan de vereiste
dekkingsgraad. Dat is de dekkingsgraad
waarbij het pensioenfonds de gewenste
financiële buffer heeft. Het niveau van
de vereiste dekkingsgraad was eind 2013
118,7 procent.
De stijging van de dekkingsgraad in 2013
is voor een deel te danken aan het positieve beleggingsresultaat van PPF APG.
Het rendement in 2013 was 3,6 procent.
Belangrijkste bijdrage van dit positieve
beleggingsresultaat was het rendement
op de aandelenportefeuille.
Een andere belangrijke oorzaak voor de
stijging van de dekkingsgraad was de
stijging van de rentecurve. Dit heeft een
neerwaarts effect gehad op de waarde
van de verplichtingen en daarmee een
positief effect op de dekkingsgraad.
Figuur 1 toont de gehanteerde rentetermijnstructuur (RTS) per einde 2012 en

per einde 2013. Om inzicht te geven in
het effect op de RTS van de invoering van
de Ultimate Forward Rate (in september
2012) en de driemaandsmiddeling van de
RTS (voor het eerst per einde 2011) is ook
de zuivere RTS per einde 2013 in de grafiek opgenomen. Het verschil tussen de
gehanteerde RTS en de zuivere RTS wordt
voor looptijden tot en met twintig jaar
veroorzaakt door de driemaandsmiddeling. Voor looptijden langer dan twintig
jaar zorgt ook de toegepaste Ultimate
Forward Rate (UFR) voor een deel van het
verschil. Het effect van de UFR is zichtbaar door de knik in de rode en blauwe
lijn bij looptijd twintig jaar.

Toelichting UFR
De UFR is eind september 2012 door DNB
ingevoerd. DNB besloot dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen vanaf eind
september 2012 moest worden vastgesteld op basis van de UFR, omdat zij van
mening is dat de marktrente voor langere looptijden (vanaf twintig jaar) een
onrealistisch beeld gaf. Door de invoering van de UFR worden de verplichtingen gewaardeerd op basis van een hogere
rente. De waarde van de verplichtingen
van PPF APG is hierdoor gedaald, hetgeen
een positief effect had op de dekkingsgraad. Door toepassing van de UFR was
de dekkingsgraad eind 2013 2,9 procent
hoger dan zonder toepassing van de UFR.

Figuur 1: De rentetermijnstructuur per einde 2012 en per einde 2013
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De premiebijdrage had een negatief effect
van 0,7 procentpunt omdat de ontvangen
premie lager was dan de stijging van de
verplichtingen uit nieuwe pensioenopbouw (dit wordt verder toegelicht in
onderdeel 5.1). De pensioenuitkeringen
hadden een klein positief effect van
0,3 procentpunt. Dit wordt verklaard
door het vrijvallen van buffers over
lopende pensioenuitkeringen. Op basis
van de verbeterde financiële positie van
het fonds heeft het bestuur eind 2013
besloten om per 1 januari 2014 aan alle
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toeslag van 1,5 procent te
verlenen. Hiervan is 0,4 procent gefinancierd uit de aanwezige voorziening voor
toeslagverlening. Deze voorziening is
hiermee volledig aangewend en is komen
te vervallen. Het besluit tot de toeslagverlening per 1 januari 2014 heeft in 2013 geleid tot een daling van de dekkingsgraad
met 1,3 procentpunt.
De rentetermijnstructuur is over 2013
toegenomen. Hierdoor nam de waarde
van de pensioenverplichtingen af. Dit had
een positief effect op de dekkingsgraad
van 3,6 procentpunt. Het rendement
verhoogde de dekkingsgraad met 3,6
procentpunt. Hierin is het effect van de
gestegen waarde van de beleggingen
zichtbaar. Overige oorzaken hadden een
negatief effect op de dekkingsgraad van
0,5 procentpunt. De overige oorzaken
bestaan onder andere uit bestandsontwikkeling en kruiseffecten tussen de al
gespecificeerde oorzaken (premiebijdragen, pensioenuitkeringen, enz.). In totaal
hebben bovenstaande oorzaken geleid tot
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De hoogte van de dekkingsgraad wordt
beïnvloed door diverse factoren. Tabel 1
geeft schematisch weer welke factoren
dat zijn en welke invloed zij hebben
gehad in 2013.

Figuur 2: Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2013 ten opzichte van beoogde ontwikkeling in het herstelplan
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In figuur 2 is te zien hoe de dekkingsgraad zich gedurende 2013 heeft ontwikkeld. Daarin staat ook de beoogde ontwikkeling van de dekkingsgraad op basis van
het herstelplan van het fonds. Tot slot is
in de figuur de dekkingsgraad opgenomen op basis van de zuivere RTS. Deze is
aangeduid als de ‘zuivere’ dekkingsgraad.

Tabel 1: Invloed van factoren op de mutatie van de dekkingsgraad over 2013 (in procenten)

Dekkingsgraad primo 2013
Premiebijdrage
Pensioenuitkeringen
Toeslagverlening
Verandering rentetermijnstructuur
(inclusief UFR)
Rendement
Overig/kruiseffecten
Dekkingsgraad ultimo 2013

een toename van de dekkingsgraad tot
115,0 procent ultimo 2013.
l

Kortetermijnherstelplan
in 2013 beëindigd
Begin 2009 heeft het bestuur bij DNB
een gecombineerd korte- en langetermijnherstelplan ingediend. Volgens dit
herstelplan moest de dekkingsgraad
van PPF APG eind 2013 op het minimaal
vereiste niveau zitten (bepaling kortetermijnherstelplan) en vóór 1 januari
2024 op het vereiste niveau (bepaling
langetermijnherstelplan).
Kortetermijnherstelplan
De dekkingsgraad van PPF APG was eind
2013 115,0 procent en lag daarmee boven
de minimaal vereiste dekkingsgraad. Er

-/-

110,0
0,7
0,3
1,3

-/-

3,6
3,6
0,5

-/-

115,0

is daarom geen sprake van een dekkingstekort. Naar aanleiding van de verbeterde
financiële positie van het fonds is het
kortetermijnherstelplan in 2013 officieel
beëindigd. Het langetermijnherstelplan
is nog wel van kracht.
Langetermijnherstelplan
Het langetermijnherstelplan is van
kracht zolang de dekkingsgraad onder de
vereiste dekkingsgraad ligt. Het niveau
van de vereiste dekkingsgraad ligt per
eind 2013 op 118,7 procent. Volgens het
oorspronkelijke herstelpad zou de dekkingsgraad van PPF APG per einde 2013
115,1 procent moeten zijn. Het herstel van
de dekkingsgraad loopt dus vrijwel in
lijn met het oorspronkelijke herstelpad.
Het fonds is daarnaast naar verwachting
ruim vóór 1 januari 2024 uit het reservetekort. Dat betekent dat er geen aanvul-
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lende maatregelen nodig zijn voor herstel
van de dekkingsgraad.
Het bestuur heeft, op basis van de
gegevens ultimo 2013, een (jaarlijkse)
evaluatie van het herstelplan bij DNB
ingediend.
l

PPF APG:
het pensioenfonds van APG
Cao-partijen hebben vanwege de integratie van APG en Cordares in juli 2012
een gezamenlijke nieuwe cao afgesloten
voor alle werkgevers binnen APG: de CAO
APG Groep. Per 1 januari 2013 bestaat er
hierdoor één cao voor heel APG en is de
CAO Cordares niet meer van toepassing.
In deze CAO APG Groep is ook afgesproken dat PPF APG per 1 januari 2013 het
ondernemingspensioenfonds werd voor
geheel APG. Iedereen die vanaf 2013 in
dienst is gekomen bij APG, is dus deelnemer geworden bij PPF APG.
Voor alle werknemers bij APG die tot 2013
hadden deelgenomen aan de pensioenregeling van ABP werden specifieke
afspraken gemaakt. Tot 1 juli 2013 kregen
deze werknemers de kans om per 1 juli
2013 deelnemer te worden in de pensioenregeling van PPF APG. Hiervan
hebben in totaal 512 deelnemers (in de
pensioenregeling ABP) gebruikgemaakt.
Medio augustus 2013 zijn alle deelnemers
in de administratie opgevoerd, waarna
begin september al deze nieuwe deelnemers een startbrief ontvingen. Met
de overkomst van deze nieuwe groep
deelnemers naar PPF APG is ook het pensioendossier – als onderdeel van de totale
arbeidsvoorwaardelijke integratie - van
APG en Cordares succesvol afgerond.
l

Opbouwpercentages
aangepast

21

per 1 januari 2014 (‘Witteveen 1’). Deze
wijzigingen aan de pensioenregeling betreffen onder andere een opbouwpercentage van 1,84 procent in plaats van 2,15
procent ouderdomspensioen (uitgaande
van een pensioenleeftijd van 65 jaar), een
opbouwpercentage van 1,505 procent in
plaats van 0,7525 procent partnerpensioen en de toepassing van de fiscaal minimale franchise. De franchise is het deel
van het salaris waarover de deelnemer
geen pensioen opbouwt. Met deze invulling van de regels hebben de cao-partijen
de beschikbare fiscale ruimte voor
pensioen (volledig) benut. Cao-partijen
hebben daarnaast besloten om aan te
sluiten bij het Convenant over de dekking
van arbeidsongeschiktheidspensioen en
premievrijstelling in pensioenregelingen
(’Convenant in- en uitlooprisico’). Het
bestuur heeft het pensioenreglement op
deze wijzigingen aangepast.
In de CAO APG Groep, geldig vanaf
1 januari 2013, is de uiteindelijke ontslagdatum bij pensionering aangepast
tot laatste dag van de maand ‘waarin de
AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt’.
Cao-partijen hebben besloten de pensioenregeling hierop aan te passen.
Ook voor 2014 staan twee belangrijke pensioendossiers op de agenda.
De regering wil het kader waarbinnen
fiscaalvriendelijk pensioen kan worden
opgebouwd, per 1 januari 2015 verder
versoberen (’Witteveen 2’). Het is volgens
de regering daarnaast nog steeds de
bedoeling dat het nieuwe gewijzigde
financieel toetsingskader per 1 januari
2015 in werking zal treden. Cao-partijen
zullen daarom ook in 2014 gezamenlijk
optrekken met het pensioenfondsbestuur
om de noodzakelijke wijzigingen aan de
pensioenregeling – en het reglement –
tijdig te kunnen doorvoeren.

wijziging aan het begin van het jaar
heeft onder andere betrekking op
de naamswijziging van Stichting
Personeelspensioenfonds Cordares in
Stichting Personeelspensioenfonds APG
en maximalisatie van de werkingssfeer.
De werkingssfeer is gemaximaliseerd,
zodat behalve alle ondernemingen binnen de APG Groep ook de ondernemingen die niet langer deel uitmaken van
deze groep onder voorwaarden toch bij
het pensioenfonds aangesloten kunnen
blijven. De wijziging van de statuten aan
het einde van het verslagjaar heeft onder
andere betrekking op de noodzakelijke
wijzigingen als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de
borging van de bestuurlijke continuïteit.
Het Pensioenreglement is verder aangepast aan de wijzigingen in de pensioenregeling waartoe de cao-partijen hebben
besloten.
l

Communicatiebeleid en
-activiteiten
De ambitie van PPF APG is om zich te positioneren als een betrouwbaar fonds dat
een goede dienstverlening biedt richting
belanghebbenden. Daarnaast wil PPF
APG zorgen voor een goed beheer van de
pensioenregeling en daarover transparant en tijdig communiceren.
Waar staat PPF APG voor?
Het bestuur heeft in het voorjaar van
2013 de volgende waarden voor het fonds
vastgesteld:
l Deskundig: experts op pensioengebied, uitstekende uitvoering
l Dichtbij: fonds van en voor
medewerkers
l Efficiënt: kostenefficiënt, no nonsens
Deze waarden geven aan op welke manier
het fonds gezien en ervaren wil worden.

l

Na uitvoerig overleg en gezamenlijk
optrekken van cao-partijen met het pensioenfondsbestuur, hebben cao-partijen
verder besloten om de pensioenregeling
aan te passen in verband met de noodzakelijke (fiscaal)wettelijke versoberingen

Wijzigingen in reglementen
en statuten
Aan het begin en aan het einde van
het verslagjaar heeft het bestuur de
statuten van PPF APG aangepast. De

Communicatiebeleidsplan 2014 – 2016
en Communicatiejaarplan 2014
Deze merkwaarden zijn ook uitgangspunt geweest voor het opstellen van het
Communicatiebeleidsplan 2014 – 2016.
Daarnaast is rekening gehouden met de
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wens van het bestuur dat alle belanghebbenden het pensioenfonds ervaren als
een betrouwbaar fonds. Het bestuur wil
dat deelnemers en gepensioneerden erop
vertrouwen dat PPF APG de pensioengelden goed beheert en dat PPF APG transparant communiceert over de financiële
gezondheid van het fonds.
Op basis van deze uitgangspunten is
het Communicatiebeleidsplan voor
2014 – 2016 vastgesteld met de volgende
communicatie-uitgangspunten:
l Communicatie is deskundig: concreet, actueel, gericht op leefmomenten zoals bijvoorbeeld huwelijk, een
nieuwe baan en kinderen krijgen en
schept een realistisch beeld over wat
men kan verwachten aan pensioen.
l Communicatie is dichtbij: focus in
communicatie is persoonlijk en daar
waar nodig face to face.
l Communicatie is efficiënt: daar waar
mogelijk digitaal, tenzij schriftelijk
verplicht is c.q. face to face wenselijk is.
Op basis van het Communicatiebeleidsplan 2014 – 2016 is een
Communicatiekalender voor 2014
opgesteld. In 2014 wordt bekeken of dit
Communicatiebeleidsplan aangepast of
aangevuld moet worden op basis van de
resultaten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek in het tweede kwartaal
van 2014.
Communicatieactiviteiten 2013
Het communicatiejaarplan 2013 is eind
2012 vastgesteld. De communicatieactiviteiten uit dit plan zijn uitgevoerd. Een
aantal daarvan staan hieronder.
Deelnemersbijeenkomsten
In het voorjaar van 2013 organiseerde het
bestuur, naast de reguliere spreekuren
van het klantteam, spreekuren voor
belanghebbenden van PPF APG om vragen
te stellen over het pensioenfonds. Een
beperkt aantal belanghebbenden heeft
deze spreekuren bezocht. In het najaar zijn
de spreekuren vervangen door informatiebijeenkomsten en gekoppeld aan de activiteiten op de diverse locaties rondom de
Pensioen3daagse op 1, 2 en 3 oktober. Door

de toegenomen betrokkenheid en door
alle deelnemers hiervoor een persoonlijke
uitnodiging per e-mail te sturen met een
aanmeldknop nam de belangstelling voor
deze bijeenkomsten toe. In totaal hebben 76 deelnemers deze bijeenkomsten
bezocht. 83 procent van hen beoordeelde
de presentatie van het bestuur als goed. De
bijeenkomsten voorzien duidelijk in een
behoefte en zijn voortgezet in 2014.
Gepensioneerdendag
Ruim negentig gepensioneerden
bezochten op woensdag 18 december
de Gepensioneerdendag van PPF APG.
Tijdens deze middag werden zij geïnformeerd over een aantal actuele zaken van
het pensioenfonds, zoals de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de beleggingsresultaten. Ook werden de aanwezigen bijgepraat over de gewijzigde rol
van het verantwoordingsorgaan per 1 juli
2014 en de verkiezingen voor een aantal
bestuurlijke functies in 2014. Tot slot
kwam een aantal algemene resultaten uit
het risicobereidheidsonderzoek aan de
orde. De deelnemers waardeerden deze
bijeenkomst met gemiddeld een 8,3.
Nieuwsbrieven
PPF APG heeft in september en in december nieuwsbrieven verstuurd naar
de deelnemers en gepensioneerden. De
nieuwsbrief voor de deelnemers is in
september via de e-mail verzonden. De
nieuwsbrief voor de gepensioneerden
is per post verstuurd. In november is
de nieuwsbrief geprofessionaliseerd en
gesegmenteerd naar doelgroep (deelnemers en gepensioneerden). Omdat
het fonds nog niet beschikt over de emailadressen van de gepensioneerden, is
de decembernieuwsbrief voor gepensioneerden per post verstuurd.
Digitale verkiezingen
In het najaar zijn er voorbereidingsactiviteiten voor de verkiezingen gedaan
waaronder de ontwikkelingen van een
digitale verkiezingstool. Deze aanpak
droeg ertoe bij dat maar liefst twee keer
zoveel deelnemers gestemd hebben
(bijna 60 procent ten opzichte van circa
25 procent twee jaar geleden). De gepen-

sioneerden ontvingen de kieslijst via de
post. Ruim 30 procent van de gepensioneerden heeft hiervan gebruikgemaakt.
Dit percentage is vergelijkbaar met de
respons van twee jaar geleden.
Website
Via de website www.ppf-apg.nl communiceert PPF APG regelmatig met
belanghebbenden over de financiële
en fondsontwikkelingen. Het bestuur
maakt hier ook de laatste besluiten
bekend rondom wet- en regelgeving.
Verder publiceert PPF APG iedere maand
de actuele dekkingsgraad en is een lijst
met vragen en antwoorden beschikbaar
over de financiële positie van het fonds.
Ambities
In 2014 gaat het fondsbestuur onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor het verder digitaliseren van de
pensioencommunicatie. Hierbij valt
te denken aan het verstrekken van een
digitaal UPO en het realtime inzicht
geven in pensioengegevens via een ‘mijn
pensioen’-omgeving.
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Figuur 3: Totale pensioenuitvoeringskosten 2013 t.o.v. 2012

Uitvoeringskosten
De totale pensioenuitvoeringskosten
over 2013 bedroegen 7,4 miljoen euro
(2012: 6,2 miljoen euro). Dit bedrag
bestaat uit:
l kosten voor het pensioenbeheer:
1,3 miljoen euro (2012: 1,1 miljoen
euro). Volgens de CEM-benchmark
en de berekeningsmethode zoals de
Pensioenfederatie die voorschrijft,
waren de gemiddelde kosten over
2013 per deelnemer van PPF APG 384
euro (2012: 374 euro);
l kosten voor het vermogensbeheer: 6,1
miljoen euro (2012: 5,0 miljoen euro),
waarvan de beheervergoeding 3,3
miljoen euro (2012: 3,0 miljoen euro)
bedraagt;
l kosten voor de exploitatie van het direct vastgoed: 39 duizend euro (2012:
110 duizend euro).
De kosten in bovenstaande opsomming
zijn exclusief de transactiekosten van 1,1
miljoen euro (2012: 0,6 miljoen euro).
De kosten van vermogensbeheer en de
transactiekosten worden verder toegelicht in het hoofdstuk Vermogensbeheer.
PPF APG beoordeelt de kosten in relatie
tot rendement en risico’s. De kosten zijn
namelijk een resultante van keuzes met
betrekking tot het gewenste risico- en
rendementsniveau, de hoogte van het
belegd vermogen, de beleggingscategorieën waarin wordt belegd, verhouding
tussen liquide en illiquide beleggingen,
beheerstijl, tijdshorizon en behaalde
excess rendementen. Een integrale
afweging over een langere termijn van
deze factoren maakt een juiste evaluatie
van de kosten van het vermogensbeheer
mogelijk.
De ontwikkeling van de pensioenuitvoeringskosten ten opzichte van 2012 wordt
in figuur 3 grafisch weergegeven.
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Melding op grond van artikel
96 van de Pensioenwet
In het verslagjaar was bij PPF APG geen
sprake van:
l het opleggen van dwangsommen en
boetes door de toezichthouder;
l een aanwijzing van de toezichthouder
(artikel 171 van de Pensioenwet);
l de aanstelling van een bewindvoerder
door de toezichthouder (artikel 173
van de Pensioenwet);
l de beëindiging van de situatie (artikel
172 van de Pensioenwet) waarin de
bevoegdheidsuitoefening van alle of
bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming
van de toezichthouder.
In het verslagjaar was gedeeltelijk sprake
van een kortetermijnherstelplan en
een langetermijnherstelplan (artikel
140, respectievelijk artikel 138 van de
Pensioenwet). Aan het einde van het
eerste kwartaal van 2013 had PPF APG
drie opeenvolgende kwartaaleinden geen
dekkingstekort. Daardoor gold vanaf dat
moment alleen nog het langetermijnherstelplan (gericht op opheffing van het
reservetekort), zoals het bestuur dat in
2009 heeft opgesteld.
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Nieuwe wetgeving /
pensioenontwikkelingen

l

Wet versterking bestuur
pensioenfondsen
De nieuwe regels over de versterking
van pensioenfondsbesturen zijn voor
een deel op 7 augustus 2013 in werking
getreden. De Wet versterking bestuur
pensioenfondsen heeft als doel de besturen en het intern toezicht van pensioenfondsen te versterken en daarnaast
de medezeggenschap te verbeteren.
De wet betekent onder andere dat de
eis van geschiktheid voor bestuursleden en andere (mede)beleidsbepalers
formeel is ingevoerd. Dat geldt ook
voor de eisen over het tijdsbeslag van
een bestuurs- of toezichtfunctie. Voor
het overgrote deel treedt de wet pas per
1 juli 2014 in werking. Dat betreft de
artikelen over de bestuurssamenstelling
van een pensioenfonds en de wijzigingen voor de deelnemersraad en het
verantwoordingsorgaan.
DNB heeft de pensioenfondsen verzocht
de aangepaste fondsdocumenten voor
1 april 2014 bij de toezichthouder in te
dienen. Pensioenfondsen die voor deze
datum de relevante documentatie hebben ingediend, krijgen naar verwachting
voor 1 juli 2014 uitsluitsel of het gewijzigde bestuursmodel in overeenstemming is met de nieuwe wet- en regelgeving. PPF APG heeft deze documenten in
december 2013 bij DNB ingediend.
Het bestuur van het pensioenfonds heeft
vooruitlopend op de Wet versterking

bestuur pensioenfondsen per 1 juli
2014 tijdens de bestuursvergadering in
november 2013 besloten tot aanpassing
van de statuten, het reglement verantwoordingsorgaan en het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan.
Het bestuur heeft mede vanwege de
nieuwe governance regels ook besloten tot uitbreiding van het bestuur en
het verantwoordingsorgaan. Met de
goedkeuring van de statuten (en overige
fondsdocumenten) de laatste nieuwe
(kandidaat) bestuursleden en leden van
het verantwoordingsorgaan (zie ook het
onderdeel bestuurlijke organisatie in dit
jaarverslag) is het pensioenfonds tijdig
gereed voor de implementatie van de
nieuwe wetgeving. De implementatie
van de nieuwe wetgeving omvat ook de
nadere uitwerking van de missie, visie
en strategie en het diversiteitsbeleid van
het fonds.
l

Witteveen 2015
De Tweede Kamer heeft in maart 2014
ingestemd met het wetsvoorstel voor
de verdere versobering van het zogenoemde ‘Witteveenkader’, de fiscale
begrenzing van pensioenopbouw. Eind
mei 2014 heeft ook de Eerste Kamer
ingestemd met het wetsvoorstel. De
gewijzigde fiscale wetgeving treedt per
1 januari 2015 in werking. Als gevolg
hiervan dient de regeling van PPF APG
hierop aangepast te worden.
De nieuwe wet houdt onder andere het
volgende in:

l

l

l

l

Het opbouwpercentage wordt per 1
januari 2015 verlaagd van maximaal
2,15 procent naar 1,875 procent in de
middelloonregeling bij een pensioenleeftijd van 67.
Er worden negen premiewaarborgen
ingevoerd om te bewerkstelligen dat
de verlaging van de pensioenopbouw
resulteert in een verlaging van de
pensioenpremie.
Het pensioengevend inkomen wordt
afgetopt op € 100.000.
Voor het salarisdeel boven € 100.000
kan via een netto-lijfrente worden
bijgespaard.
Om deze afspraken te kunnen
financieren wordt onder meer de
btw-koepelvrijstelling ten aanzien
van niet-belastbaarheid van de uitvoeringskosten afgeschaft.

Het bestuur trekt in het kader van de
voorbereidingen op het gewijzigde
Witteveenkader per 1 januari 2015
gezamenlijk op met cao-partijen. Doel
van het gezamenlijk optrekken dat
alle benodigde besluitvorming en de
uitwerking hiervan tijdig gereed is per
1 januari 2015. Bij deze voorbereidingen
wordt als onderdeel van een totaalpakket
aan wijzigingen ook rekening gehouden
met de wijzigingen als gevolg van het
Nieuw Financieel Toetsingskader (zie
volgende pagina).

26

l

Nieuw Financieel
Toetsingskader
De pensioenfondsen zijn nog in afwachting van het wetsvoorstel over het
nieuwe financiële toetsingskader (FTK)
dat op 1 januari 2015 in werking moet
treden. In juli 2013 bood het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) het conceptwetsvoorstel Wet
invoering reële ambitieovereenkomst
ter consultatie aan op het internet. Het
wetsvoorstel gaf de keuze tussen twee
nieuwe pensioencontracten: een nieuw
nominaal pensioencontract en een reëel
pensioencontract.
Mede naar aanleiding van de kritieken
tijdens de consultatieperiode heeft de
staatssecretaris in oktober 2013 bekend
gemaakt te kiezen voor één nieuw
pensioenmodel in het nieuwe FTK.
Dit pensioenmodel is een tussenvariant
van het nominale en het reële contract.
Zo kunnen financiële schokken en veranderingen in de levensverwachting gespreid worden verwerkt over maximaal
tien jaar. Voor elke nieuwe schok geldt
weer een termijn van tien jaar. Korten
blijft gelden als ultimum remedium,
de zekerheidsgraad van 97,5 procent
blijft overeind en de discontovoet blijft
gebaseerd op de risicovrije rente. Verder
blijft het mogelijk om bij de premievaststelling een demping toe te passen op
basis van een verwacht rendement op of
op basis van de gemiddelde rente over de
voorgaande tien jaar. De dekkingsgraad
zal steeds worden gemiddeld over de
twaalf voorgaande maanden. Dit zorgt
voor meer stabiliteit.
Het nieuwe FTK maakt geen inbreuk
op de bestaande zekerheden en gaat
gelden voor zowel de nieuwe als de
oude aanspraken. De staatssecretaris
gaat er hierdoor van uit dat de eventuele
invaarproblematiek, dat wil zeggen de
omzetting van oude pensioenaanspraken- en rechten (volgens het oude stelsel) in het nieuwe contract, zich niet zal
voordoen.
Alhoewel de tussenvariant op hoofd-

lijnen is beschreven, blijft er nog veel
onduidelijk. Sinds oktober vindt er
intensief overleg plaats tussen de
Pensioenfederatie, SZW, de Stichting
van de Arbeid en diverse maatschappelijke organisaties. Het wetsvoorstel zal
waarschijnlijk in het najaar behandeld
worden in de Tweede Kamer. Door de
vertraging van de behandeling is invoering van het volledige nieuwe regime
per 1 januari 2015 niet langer haalbaar.
Waarschijnlijk zal in eerste instantie
het nieuwe regime gedeeltelijk worden
ingevoerd.
Het bestuur trekt in het kader van de
voorbereidingen voor het nieuwe FTK
gezamenlijk op met cao-partijen. Caopartijen hebben periodiek overleg en
worden bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie van het fonds. Doel van het
gezamenlijk optrekken dat alle benodigde besluitvorming en de uitwerking
hiervan tijdig gereed is voor de (vooralsnog) verwachte inwerkingtredingsdatum van het nieuwe FTK per 1 januari
2015. Bij deze voorbereidingen wordt
ook rekening gehouden met de wijzigingen als gevolg van de verdere fiscale
versobering van de pensioenopbouw
per 1 januari 2015 (zie ook onderdeel
Witteveen 2015.).
l

Nieuwe UFR-methode in 2015
Het kabinet heeft in oktober 2013
besloten per 1 januari 2015 een nieuwe
UFR-methode (Ultimate Forward Rate)
in te voeren, waarmee verplichtingen
die verder dan twintig jaar weg liggen,
contant worden gemaakt. De nieuwe
methode houdt in dat wordt overgestapt van een UFR van 4,2 procent (uit
Solvency II m.b.t. verzekeraars) naar een
rentecurve die gebaseerd is op:
l een niveau van de UFR op basis van
de gerealiseerde twintigjaars forward
rentes in de voorgaande tien jaar,
berekend als 120-maandsgemiddelde.
Dit impliceert een UFR van 3,9 procent (ultimo juli 2013);
l een startpunt voor de UFR-methode
voor looptijden vanaf twintig jaar;

extrapolatie naar de UFR, waarbij het
gewicht dat aan marktwaarnemingen
na dit punt wordt gegeven geleidelijk
afneemt.
Het fonds past sinds eind 2012 deze
nieuwe UFR-methode toe.

l

Een lagere UFR heeft een verhogend effect op de technische voorzieningen (de
uitkomst van de berekeningen van de
verplichtingen) en daarmee een verlagend effect op de dekkingsgraad.
De eventuele wijzigingen als gevolg
van de door het kabinet aangekondigde
gewijzigde UFR-methodiek per 1 januari
2015 wordt betrokken bij de aanpak van
het nieuwe FTK.
l

Nieuwe wetsvoorstellen
Pensioencommunicatie
Het kabinet heeft in november 2013
het conceptwetsvoorstel Pensioen‑
communicatie ter consultatie op internet geplaatst. Het wetsvoorstel beoogt
de pensioencommunicatie te verbeteren
door deze beter te laten aansluiten op
de wensen van deelnemers en om meer
inzicht te geven in onzekerheden. Het
wetsvoorstel biedt pensioenuitvoerders
meer ruimte voor maatwerk, gelaagdheid in informatie en meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking. Het definitieve wetsvoorstel wordt
naar verwachting tijdens de zomer naar
de Tweede Kamer gestuurd.
Het bestuur heeft goede communicatie
naar alle belanghebbenden hoog in het
vaandel staan. Na publicatie van het
wetsvoorstel zullen het bestuur en de
communicatiecommissie de gevolgen
en de mogelijkheden van de nieuwe
wetgeving voor het pensioenfonds
nader onderzoeken. Het communicatiebeleid van het pensioenfonds kan
anticiperend op de nieuwe wetgeving
vervolgens hierop worden aangepast.
Participatiewet
In het najaar 2013 is het wetsvoorstel
Participatiewet ingediend bij de Tweede
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Kamer. Daarin heeft staatssecretaris
Klijnsma de afspraken uit het Sociaal
Akkoord van april 2013 verwerkt over
onder meer het creëren van extra banen
voor mensen met een arbeidsbeperking
(oplopend tot 2026) en het beperken van
de toegang tot de Wajong.
Voor pensioenregelingen is van belang
dat het instrument loonkostensubsidie
in de plaats komt van het instrument
loondispensatie. De loondispensatie-uitkering is fiscaal geen inkomensbestanddeel dat pensioengevend is, terwijl het
loon dat wordt betaald met de loonsubsidie dat wel is. De Participatiewet zal op
1 januari 2015 in werking treden. Vanaf
deze datum bouwen werknemers met
een arbeidsbeperking een volwaardig
pensioen op.
Het bestuur zal het reglement aanpassen overeenkomstig hetgeen
cao-partijen hierover afspreken in de
pensioenregeling.
l

TijdelijkE regeling
overbruggingsuitkering AOW
In het najaar van 2013 is deze overbruggingsregeling van kracht geworden,
met terugwerkende kracht tot 1 januari
2013. Met deze regeling kunnen mensen
die een bepaalde tijdelijke uitkering
ontvangen, eindigend op 65 jaar, zoals
een vut- of prepensioenuitkering, en die
zich niet hebben kunnen voorbereiden
op de verhoging van de AOW-leeftijd
de periode tussen einde van de tijdelijke uitkering en begin van de AOW,
overbruggen. Om in aanmerking te
komen voor de overbruggingsregeling
gelden enkele beperkende voorwaarden
ten aanzien van de totale inkomens- en
vermogenspositie. De tijdelijke regeling
eindigt per 1 januari 2019.
Binnen de uitvoering van de pensioenregeling wordt voor de deelnemers die
het betreft rekening gehouden met de
tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.
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l

Code Pensioenfondsen
In september 2013 hebben de Stichting
van de Arbeid en de Pensioenfederatie
de Code Pensioenfondsen gepubliceerd. De Code bevat bepalingen over
het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een
pensioenfonds. Daarnaast gaat de Code
in op aspecten zoals benoemingen en
zittingstermijnen. Ook integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit
en verantwoord beleggen komen aan
bod. Pensioenfondsen moeten vanaf
het jaarverslag over 2014 rapporteren
over naleving van de Code en moeten er
gemotiveerd opgave van doen als zij van
de code afwijken.
De Code vervangt de Principes voor goed
pensioenfondsbestuur en is via een
koppelbepaling wettelijk verankerd. De
Code is in werking getreden per 1 januari 2014. De verwijzingen naar de Code
zoals vastgelegd in de Wet versterking
bestuur pensioenfondsen treden in
werking op 1 juli 2014.
Het bestuur heeft in november 2013
besloten tot wijziging van het governancemodel (en de fondsdocumenten)
anticiperend op de nieuwe governance
regels per 1 juli 2014. Onderdeel van het
nieuwe governance is ook de aansluiting bij de Code Pensioenfondsen. Het
bestuur heeft de verschillende vereisten van de Code Pensioenfondsen
vastgelegd als beleid vastgelegd in
verschillende fondsdocumenten (o.a.
diversiteitsbeleid, beloningsbeleid en
tijdsbeslagen). De naleving van de Code
Pensioenfondsen zal jaarlijks worden
getoetst.
l

Convenant over
verzekering van het
inloop- en uitlooprisico bij
arbeidsongeschiktheid
In januari 2013 hebben het Verbond van
Verzekeraars en de Pensioenfederatie
een convenant gesloten over de dekking

van arbeidsongeschiktheidspensioen en
premievrijstelling in pensioenregelingen. De Stichting van de Arbeid onderschrijft de afspraken in het convenant
en heeft sociale partners opgeroepen
de pensioenregelingen per 1 januari
2014 aan te passen aan deze afspraken.
Staatssecretaris Klijnsma vindt dat met
dit convenant wetgeving niet meer
noodzakelijk is.
Doel van het convenant is te voorkomen dat re-integratie ertoe leidt dat
een bestaande bovenwettelijke inkomensbescherming, gebaseerd op een
aanvullende pensioenregeling, vervalt.
Het convenant bepaalt de verdeling
tussen de dekking van het zogenoemde
inlooprisico en uitlooprisico.
l Verzekering van het inlooprisico
betekent verzekerd zijn voor premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen als de eerste WIA-dag
tijdens deelneming ligt.
l Verzekering van het uitlooprisico
betekent verzekerd zijn voor premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen als de eerste ziektedag
tijdens deelneming ligt.
Concreet betekent dit het volgende: verhogingen van de mate van arbeidsongeschiktheid ná ontslag betekenen ook een
verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Hiervoor is dus het
uitlooprisico verzekerd. Ten aanzien van
premievrije deelname aan het pensioen
is de werknemer verzekerd tot het hoogste niveau van arbeidsongeschiktheid
bij einde dienstverband of het begin van
de arbeidsongeschiktheid. Ook het aflopen van een tijdelijk contract tijdens de
ziekteperiode betekent dat de werknemer die ziek is geworden vóór het einde
van het contract, verzekerd blijft. Dat is
nu vaak niet zo.
Het bestuur van het pensioenfonds
heeft tijdens de bestuursvergadering in
november 2013 besloten om per 1 januari 2014 aan te sluiten bij het convenant.
Het pensioenreglement is per die datum
hierop aangepast.
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Daarnaast heeft het bestuur besloten om een IBNR (Incurred But Not
Reported) voorziening op te nemen in
de technische voorzieningen van het
fonds. De IBNR voorziening dekt, in
het scenario dat er geen premies meer
worden betaald, de verwachte arbeidsongeschiktheidsschades van deelnemers
die op de balansdatum ziek zijn, maar
nog niet arbeidsongeschikt. Doordat het
fonds het uitlooprisico dekt, staat het
fonds namelijk altijd gedurende 2 jaar
bloot aan mogelijke arbeidsongeschiktheidsschades van deelnemers die op de
balansdatum ziek zijn.
l

Nieuwe parameters
Pensioenfondsen voeren pensioenberekeningen uit met zogenaamde parameters. In deze voorgeschreven parameters
staat wat (onder meer) pensioenfondsen
aan maximaal rendement mogen verwachten bij het berekenen van toekomstige rendementen, en van welke (loon)
inflatiecijfers zij minimaal dienen uit te
gaan. Deze parameters worden periodiek vastgesteld door de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
op advies van de Commissie Parameters.
Deze Commissie Parameters heeft op
27 februari 2014 staatssecretaris
Klijnsma geadviseerd over de (periodieke) wijziging van de parameters die
gebruikt worden binnen het financieel
toetsingskader (“FTK”). De belangrijkste
wijzigingen (naast aanpassing van de
cijfers), is dat ook volatiliteiten, correlaties en expliciete kostenafslagen worden
voorgeschreven. Per saldo worden de
maximale verwachte netto rendementen
lager. Het verwachte rendement van een
beleggingsmix is niet langer vast, maar
mede afhankelijk van de rentestand.
Het hanteren van deze rentestand leidt
vooral voor de eerste jaren tot lagere
rendementsverwachtingen. De commissie stelt dat voor een gemiddeld fonds
het verwacht rendement in het eerste
jaar zal afnemen van 5,9% naar 4,4% en
daarna geleidelijk zal stijgen naar 5,8%.
De impact zal per fonds verschillen als

gevolg van verschillen in onder andere
het beleggingsbeleid. De parameter voor
de minimale looninflatie wordt verlaagd
van 3% naar 2,5% met een ingroeipad
van vier jaar. De prijsinflatie blijft 2%.
De invoeringsdatum van de parameters
hangt samen met het wetsvoorstel over
het nieuwe FTK. Ook zal nog worden
gekeken naar de premie-effecten van
het nieuwe FTK in combinatie met de
nieuwe parameters.
De parameters zullen worden gebruikt
bij de berekening van de herstelkracht
van pensioenfondsen met een herstelplan en bij het verlenen van toeslag in het
kader van bestendige toeslagverlening.
Het bestuur trekt in het kader van de
voorbereidingen op het nieuwe FTK
gezamenlijk op met cao-partijen. Het
nieuwe FTK, in combinatie met de hier
genoemde nieuwe parameters, raakt
onder andere het huidige (premie)beleid
van het fonds. Bij het totaalpakket aan
wijzigingen zal daarom ook rekening
worden gehouden met de hier genoemde nieuwe parameters.
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Risicobeleid

l

l

Hoe gaat het bestuur
om met risico’s?

Hoe blijft het bestuur
in control?

In een pensioenfonds delen (gewezen)
deelnemers, gepensioneerden en andere
betrokkenen risico’s. Het voeren van
beleid hoe met deze risico’s om te gaan,
vormt een belangrijk deel van het beleid
van het bestuur. In het beleid voor beleggen en vaststellen van premie en toeslagverlening komt dat ook tot uitdrukking.
Risico’s spelen een rol bij het bepalen
van de strategie voor de langere termijn.
Daarnaast hebben risico’s invloed op de
uitvoering van de pensioenregeling, de
communicatie aan belanghebbenden
en het beheer van het pensioenvermogen. Het is dan ook belangrijk dat het
bestuur goed zicht heeft op de risico’s op
alle vlakken. Deze risico’s hangen met
elkaar samen en zo moet het bestuur ze
dan ook benaderen. Sommige risico’s
zal het bestuur daarbij zoveel mogelijk
reduceren. Op andere vlakken neemt
het bestuur juist bewust aanvaardbare
risico’s. Denk aan beleggingsrisico’s die
rendement kunnen genereren. Door
dergelijke risico’s weloverwogen te
nemen, wordt een betaalbaar pensioen mogelijk voor alle deelnemers en
gepensioneerden.

Het integraal risicomanagement heeft
het bestuur beschreven in het risicobeleid van PPF APG. Het risicomanagement is zo ingericht dat het bestuur
de doelstellingen en ambities van PPF
APG zo optimaal mogelijk kan bereiken.
Onderdeel van het risicomanagement is
vaststellen in hoeverre PPF APG bereid is
risico’s te nemen en welke maatregelen
en infrastructuur (organisatie en processen) daarvoor nodig zijn. Het bestuur bepaalt deze risicohouding. Dat gebeurt op

basis van de doelstellingen en ambities
van PPF APG. Daarbij houdt het bestuur
rekening met de pensioenregeling, de
populatie en de financiële positie van
het fonds. Rapportages over risico’s en
beheersing en ISAE-rapportages van
de uitvoeringsorganisaties maken het
mogelijk tijdig in te grijpen.
l

Een integrale aanpak
De integrale aanpak die PPF APG voor
het risicomanagement gebruikt, is als
volgt weer te geven (figuur 4).

Figuur 4: Integrale aanpak voor risicomanagement

1. 	Vaststellen van de risico’s, hun
kans en gevolg, en van de eigen
risicotolerantie

1

5. bijstellen aan
de hand van
praktijkervaring

2
5

4
4. monitoren/
controleren van de
beheersmaatregelen

2. Vaststellen
van passende
beheersmaatregelen

3
3. uitvoeren van
beheersmaatregelen
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Vaststellen van de risico’s en
risicohouding (stap 1)
In september 2013 heeft het bestuur
laten onderzoeken hoe de deelnemers en
gepensioneerden van PPF APG aankijken
tegen risico’s: de risicobereidheid. Het
bestuur heeft de resultaten hiervan zowel
in personeelsbijeenkomsten als op de
website teruggekoppeld. Belangrijkste
conclusies zijn dat de deelnemers en
met name gepensioneerden hechten
aan zekerheid. Tegelijkertijd is het besef
aanwezig dat indexatie belangrijk is voor
koopkrachtbehoud. Het huidige beleggings- en indexatiebeleid wordt in hoge
mate door de deelnemers en gepensioneerden onderschreven. In de vormgeving van een nieuw pensioencontract
zullen deze uitkomsten een rol spelen.
Dit zal in 2014 door sociale partners en
bestuur verder ingevuld gaan worden.
Vaststellen en uitvoeren van
beheersmaatregelen (stap 2 en 3)
Om de risico’s tot een aanvaardbaar
niveau terug te brengen, zijn beheersmaatregelen nodig. Deze beheersmaatregelen zijn onderdeel van de administratieve organisatie en de interne
controle (AO/IC) van het fonds. Ze zijn
op hoofdlijnen beschreven in het risicobeleid. Twee belangrijke onderdelen
van het risicobeleid zijn het financieel
beleid, dat is vastgelegd in de Actuariële
Bedrijfstechnische nota (Abtn), en het
uitbestedingsbeleid.
Het financieel beleid beschrijft hoe het
bestuur omgaat met de inzet van de
financiële sturingsinstrumenten van
het fonds. Denk dan aan het premie- en
toeslagenbeleid en het strategisch beleggingsbeleid. De basis van dit financieel
beleid is de Asset Liability Management
(ALM)-studie. De uitkomsten van deze
studie leggen een verband tussen de
beleggingen en de verplichtingen, de
pensioenambities, het premieniveau en
tussen rendement en risico. Op basis
van deze studie en de risicohouding
van PPF APG maakt het bestuur een
evenwichtige keuze in de hoogte van
de premie, de toeslagverlening en de
beleggingsrisico’s.

Per 1 juli 2013 zijn 512 APG-werknemers
overgestapt van ABP naar PPF APG. Dat
was aanleiding om te bekijken of het
risicoprofiel van het pensioenfonds is
gewijzigd. Doordat werknemers de
opgebouwde rechten niet hebben
meegenomen, is de kracht van het
premie-instrument toegenomen. In 2013
heeft een ALM-update plaatsgehad met
aandacht voor de impact van de overstap
van APG-werknemers van ABP naar PPF
APG. Daaruit bleek dat het vigerende
strategische beleggingsbeleid nog steeds
passend was. Tegen de achtergrond
van een nieuw pensioencontract per
1 januari 2015, en wijzigingen in de
pensioenregeling en het pensioenbeleid
die daaruit volgen, zal opnieuw een
ALM-studie plaatsvinden.

Monitoring van de beleggingen vindt
plaats in de beleggingsrapportages. De
bijbehorende risicoparagraaf monitoren
de risico’s waaraan het fonds blootstaat
door de tijd. Het monitoren van de
uitbesteding gebeurt onder andere met
Service Level Management-, ISAE3402en risicorapportages.
Bijsturen (stap 5)
Bijstelling van doelstellingen en beleid
en bijsturing op risico’s of van maatregelen vormen het sluitstuk van de
integrale aanpak. Waar nodig, past het
bestuur het beleid aan. Bijvoorbeeld als
rapportages of signalen van veranderingen rondom het fonds daartoe aanleiding geven.
l

Het uitbestedingsbeleid van het fonds
bevat de randvoorwaarden voor de
uitbestedingen van werkzaamheden
door PPF APG aan derden. In de uitbestedingsovereenkomsten en Service
Level Agreements (SLA’s) zijn specifieke afspraken vastgelegd over onder
andere de reikwijdte (het mandaat),
de verantwoordelijkheden, de kwaliteit, de integriteit en de kosten van de
dienstverlening.
Monitoren (stap 4)
Het bestuur zorgt ervoor goed op de
hoogte zijn van alle relevante informatie, bijvoorbeeld door de actuele
risico’s en de uitvoering van beheersmaatregelen in de gaten te houden. Het
bestuur ontvangt bijvoorbeeld periodiek
rapportages waarmee die monitoring
plaatsvindt. De frequentie van deze
rapportages is afgestemd op de aard, het
belang en de volatiliteit van de risico’s.

Governance
risicomanagement
Het bestuur is eindverantwoordelijk
voor het risicomanagement van PPF
APG en ziet toe op een adequate opzet,
inrichting en effectieve uitvoering daarvan. Daarbij krijgt het bestuur ondersteuning van de Commissie Risicobeleid
en ALM en een risicomanager. De
Commissie Risicobeleid en ALM adviseert over belangrijke beleidsvoorstellen
op het gebied van risicomanagement.
De risicomanager van PPF APG ondersteunt en adviseert het bestuur. Hij
heeft zitting in de commissie en zorgt
daarnaast voor de periodieke, integrale
risicorapportage.
Het bestuur hecht ook waarde aan de
inzet vanuit het verantwoordingsorgaan
en de visitatiecommissie als het om
risicobeheersing gaat.
l

Op kwartaalbasis heeft het bestuur de
ontwikkelingen van de dekkingsgraad
nauwgezet gevolgd met de dekkingsgraadmonitor. Daarmee krijgt het
bestuur inzicht in de ontwikkeling van
de dekkingsgraad. De dekkingsgraadmonitor gaat daarnaast in op de (financiële)
risico’s die het fonds loopt en hoe dat
zijn weerslag heeft op de spreiding van
de dekkingsgraad op de korte termijn.

Risicobereidheidsonderzoek
In het najaar van 2013 heeft PPF APG
een risicobereidheidsonderzoek uit
laten voeren onder zijn deelnemers.
Het betreft een kwantitatief onderzoek, met een vragenlijst gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en andere
risicobereidheidsonderzoeken die al
in de sector hebben plaatsgevonden.
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Het bestuur vindt het belangrijk dat de
deelnemers via dit onderzoek de kans
hebben om zich uit te spreken. Niet alleen m.b.t. hun voorkeuren in te nemen
risico’s maar ook in algemene zin over
het beleid van het fonds. De reacties
vanuit de respondenten waren positief,
en met een response van 32 procent is
het bestuur zeer tevreden. De resultaten
gebruiken we voor het herijken van ons
beleid en als input voor het nieuwe pensioencontract. Bijvoorbeeld over de inzet
van beleidsinstrumenten, een check op
het beleggingsbeleid en een aanscherping van onze communicatie.

tijd en de mate van risico (d.m.v. een
ondergrens en bovengrens). De in groen
omlijnde pensioenprofielen met relatief
lage pensioenleeftijden en met geen of
weinig risico hebben de meeste voorkeur. De profielen met veel risico hebben bij alle pensioenleeftijden de minste
voorkeur. Hieruit blijkt o.a. dat deelnemers gemiddeld bereid zijn langer door
te werken als ze daarmee een pensioen
krijgen wat minder risicovol is.

Onderstaand figuur laat een aantal
uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek zien, en dient als waardevolle
input voor het bestuur van PPF APG in
het vormen van het beleid.

l

De onderstaande 16 pensioenprofielen
zijn voorgelegd aan de deelnemers van
PPF APG, variërend in pensioenleef-

gesproken over het risicobeleid, de
risicorapportages, de dekkingsgraadrapportages en de verschillende
DNB-onderzoeken. Daarnaast heeft het
bestuur gesproken over de uitkomsten
van het risicobereidheidsonderzoek
onder deelnemers en gepensioneerden.

Tijdens bijeenkomsten met deelnemers
en gepensioneerden zijn de uitkomsten
van het onderzoek gedeeld.

Risicomanagementonderwerpen in 2013
In 2013 heeft het bestuur diverse onderwerpen op het gebied van risicomanagement behandeld. Daarbij heeft de
Commissie Risicobeleid en ALM een
advies gegeven. Zo heeft het bestuur

Figuur 5: Uitkomst risicobereidheidsonderzoek: het ideale pensioenprofiel (geel kader meest populair, grijs kader minst populair)
Pensioenleeftijd

Geen risico

ondergr.

65 jaar
66 jaar
67 jaar
68 jaar

65%
70%
75%
80%

weinig risico

bovengr.
65%
70%
75%
80%

ondergr.
55%
60%
60%
70%

bovengr.
80%
85%
90%
100%

gemiddeld risico

ondergr.

50%
55%
55%
60%

bovengr.

90%
95%
100%
105%

veel risico

ondergr.
45%
45%
50%
55%

bovengr.
95%
100%
110%
120%
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Premie- en
toeslagbeleid

Jaarlijks stelt het bestuur de premie vast.
In 2013 bedroeg deze 23,6 procent. Voor
2014 daalt deze naar 23,0 procent. In dit
hoofdstuk wordt de wijze waarop de
premie tot stand komt nader toegelicht.
l

Premiebeleid
PPF APG dient wettelijk gezien een
kostendekkende premie in rekening te
brengen. Tot 2009 hield het pensioenfonds bij het bepalen van de kostendekkende premie rekening met de vrijval
van de aanwezige solvabiliteitsbuffer
over verrichte uitkeringen. Dit wordt
echter gezien als premiekorting. Omdat
de dekkingsgraad van PPF APG sinds
2009 te laag is voor het verlenen van
premiekorting, mag PPF APG vanaf 2009
de buffervrijval niet meer in mindering
brengen op de kostendekkende premie.

Deze wijziging in de premievaststelling
zou leiden tot een abrupte stijging van
de premie. Om dit effect te mitigeren,
heeft DNB het fonds toestemming
gegeven om in de jaren 2009 tot en met
2013 wel nog een (jaarlijks afnemend)
deel van de buffervrijval in mindering te
brengen op de kostendekkende premie.
De buffervrijval werkt als volgt. PPF APG
keert maandelijks pensioenen uit aan
pensioengerechtigden. PPF APG heeft al
haar pensioenverplichtingen op de balans staan. Elke uitkering die het fonds
doet, vermindert de verplichtingen op
de balans. Dat PPF APG een dekkingsgraad heeft van meer dan 100 procent,
betekent dat er een extra buffer staat
tegenover alle verplichtingen. Voor elke
uitkering van het fonds betekent dit, dat
die extra buffer die daarbij hoorde, vrijvalt. Dit wordt buffervrijval genoemd.
De premie is in de jaren tot en met 2012

telkens toegenomen. Dit komt onder
meer doordat PPF APG in steeds mindere
mate rekening houdt met deze buffervrijval. De daling van de premie voor
2013 werd veroorzaakt door de gewijzigde pensioenregeling.
Een belangrijke parameter voor het
vaststellen van de pensioenpremie is de
rentevoet. Het fonds hanteert voor de
pensioenpremie een rente die gebaseerd is op het 120-maands gemiddelde
van de marktrente. Hierdoor worden
grote schommelingen in de marktrente
gedempt. Daarmee zorgt het fonds voor
meer stabiliteit in de hoogte van de
pensioenpremie. De pensioenpremie op
basis van het 120-maands gemiddelde
van de marktrente wordt de gedempte
kostendekkende premie genoemd.
Voor 2013 hanteerde het fonds voor de
gedempte kostendekkende premie een

Tabel 2: Ontwikkeling kostendekkende premie

2013

2012

2011

2010

2009

Gedempte kostendekkende premie
Toegestaan % buffervrijval
Gedempte premie excl. buffervrijval
Af: buffervrijval over uitkeringen
Gedempte premie incl. buffervrijval

20,0%
21,9%
0,6%
21,3%

40,0%
23,8%
0,5%
23,3%

60,0%
25,2%
1,9%
23,3%

80,0%
24,3%
6,2%
18,1%

100,0%
24,2%
3,2%
21,0%

23,6%

27,8%

24,9%

22,9%

21,2%

21,3%

24,2%

22,9%

18,5%

21,2%

Feitelijke premie
Feitelijke premie (excl. premie
aanvullingsregelingen)
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vaste rente 4 procent, maar deze is voor
2014 bijgesteld naar 3,9 procent in verband met de daling van het 120-maands
gemiddelde. Gegeven de huidige lage
marktrente verwacht het bestuur voor
de komende jaren een verdere daling
van deze rentevoet.
In tabel 2 staat een overzicht van de
gedempte kostendekkende premie van
de afgelopen vijf jaar, waarin het effect
van de buffervrijval apart wordt getoond.
De gedempte premie is exclusief de
inkoop op grond van de aanvullingsregelingen. De feitelijke premie is daarom
ook getoond, exclusief de premie voor
de aanvullingsregelingen. Het verschil
tussen de feitelijke premie en de gedempte kostendekkende premie wordt
veroorzaakt door verschillen tussen de
verwachte pensioenpremie vooraf (de
feitelijke premie, zoals die ook is geheven in het boekjaar) versus de berekende
benodigde premie achteraf (de achteraf
berekende gedempte kostendekkende
premie). Denk hierbij aan niet te voorziene verschillen in de samenstelling
van de deelnemers in het boekjaar ten
opzichte van de inschatting hiervan
vooraf (leeftijd, geslacht, salaris).
Er is sprake van premiekorting (achteraf) als de feitelijke premie lager is dan de
gedempte premie inclusief buffervrijval.
Dit was in 2013 niet het geval: de feitelijke premie (exclusief premie aanvullingsregelingen) van 21,3 procent was
gelijk aan de gedempte premie inclusief
buffervrijval.De voor 2013 vastgestelde
premie van 23,6 procent is niet aangepast naar aanleiding van de toetreding
van de 512 overstappers vanuit ABP.
Uit onderzoek naar het effect van deze
toetreding bleek dat de kenmerken van
de toetredende groep zeer dicht in de
buurt van de bestaande actieve populatie
van PPF APG liggen. Hierdoor was een
bijstelling van de premie in 2013 niet
noodzakelijk.
Voor 2014 heeft het bestuur besloten
de premie te verlagen van 23,6 procent
naar 23,0 procent. Deze verlaging is
gebaseerd op een aantal onderliggende

effecten. De belangrijkste zijn:
l De versobering van de pensioenregeling door wijzigingen in het fiscale
kader (Witteveenkader). Om de pensioenopbouw binnen het aangepaste
fiscale kader te brengen, hebben
cao-partijen in 2013 besloten om het
opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen per 1 januari 2014 te
verlagen van 2,15 procent naar 1,84
procent. Het partnerpensioen is vanaf
2014 weer volledig op kapitaalbasis.
Dit betekent een verbetering in de regeling. Per saldo hebben de wijzigingen in de pensioenregeling een daling
van de premie tot gevolg van circa 1,3
procentpunt.
l Uit de toetsing van de gedempte rentevoet is gebleken dat het percentage
van 4,0 procent voor 2014 niet meer
houdbaar is. Naar aanleiding van de
toetsing is de gedempte rentevoet
verlaagd van 4,0 procent naar 3,9 procent. Deze verlaging heeft geleid tot
een stijging van de premie met circa
0,6 procentpunt.
l De ontwikkeling van de gemiddelde
leeftijd van de actieve deelnemers van
het fonds heeft geleid tot een stijging
van de premie ten opzichte van 2013
met circa 0,4 procentpunt.
l Een lagere premie voor de aanvullingsregelingen. De premie voor de
aanvullingsregelingen is gedaald van
2,3 procent in 2013 naar 1,5 procent in
2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toetreding van de 512
overstappers vanuit ABP. Deze groep
heeft relatief weinig aanvullingsrechten, maar draagt wel bij in de financiering van de aanvullingsregelingen. De
premie voor de aanvullingsregelingen
is berekend door een middeling van
de benodigde premie over de resterende financieringsperiode (tot en
met 2020).
De verdeling van de premie in een
werkgevers- en een werknemersdeel
is afhankelijk van de afspraken die in
cao-verband worden gemaakt tussen de
werkgevers en de werknemers.

l

Toeslagbeleid
Toeslagbeleid
Ieder jaar streeft het bestuur ernaar om
de opgebouwde pensioenen van deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioenen van pensioengerechtigden te
verhogen met een toeslag. Zo behouden
(opgebouwde) pensioenen hun waarde.
Tot 1 januari 2014 baseerde het bestuur
de toeslag voor actieve deelnemers op
de collectieve loonsverhoging in het
afgelopen jaar volgens de CAO APG
Groep. Voor gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden baseerde het bestuur zich op de consumentenprijsindex
(CPI) alle huishoudens (september tot
september). Doordat het niveau van de
prijsstijgingen de afgelopen jaren hoger
lag dan het niveau van de loonstijgingen, zou dit toeslagbeleid leiden tot een
lagere toeslag voor actieve deelnemers
dan de toeslag voor gewezen deelnemers
en pensioengerechtigden. Cao-partijen
hebben aangegeven dit een ongewenst
effect te vinden en hebben daarom
besloten om de toeslagambitie voor
actieve deelnemers aan te passen. Met
ingang van 2014 baseert het bestuur de
toeslag voor actieve deelnemers, in lijn
met het besluit van cao-partijen, op het
maximum van de CPI alle huishoudens
(september tot september) en de collectieve loonsverhoging in het afgelopen
jaar volgens de CAO APG Groep. Voor
de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden is er voor het vaststellen
van de toeslag niets veranderd. Het
bestuur baseert de toeslag nog altijd op
de CPI alle huishoudens (september tot
september).
Naast een gewone toeslag, kan het
bestuur besluiten om de pensioenen
extra te verhogen met een inhaaltoeslag.
Een inhaaltoeslag is een (gedeeltelijke)
compensatie voor de jaren waarin het
bestuur geen volledige toeslag heeft
verleend.
PPF APG verleent alleen toeslag als
de financiële positie het toelaat.
Toeslagverlening is geen recht. Aan
de hand van de dekkingsgraad aan het
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einde van het jaar, bepaalt het bestuur of
aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toeslag kan worden
verleend. Daarbij dient de volgende staffel als leidraad:
Toeslagverlening
Op basis van de financiële positie heeft
het bestuur eind 2013 besloten om per 1
januari 2014 de opgebouwde pensioenen
van actieve en gewezen deelnemers en
de pensioenen van pensioengerechtigden te verhogen met een toeslag van 1,5
procent. De collectieve loonsverhoging
volgens de CAO APG Groep bedroeg 1,0
procent. Het septembercijfer van de CPI
alle huishoudens bedroeg 2,4 procent
en was daarmee hoger dan de collectieve loonsverhoging. Daarom wordt de
toeslag voor zowel actieve deelnemers
als gewezen deelnemers en pensioengerechtigden gebaseerd op het septembercijfer van de CPI alle huishoudens. De
verleende toeslag van 1,5 procent is voor
alle groepen een onvolledige toeslagverlening. Daardoor is de niet-verleende
toeslag bij PPF APG toegenomen. In tabel
4 staat de ontwikkeling van de cumulatieve niet-verleende toeslag over de
afgelopen 5 jaren. Wanneer de dekkingsgraad hoger is dan 125 procent kan het
bestuur besluiten om (een gedeelte van)
de eerder niet-verleende toeslagen in te
halen.
In 2010 was de financiële positie van
het fonds ontoereikend voor een
volledige toeslag. De niet-verleende
toeslag bedroeg toen 0,5 procent. Eind
2012 heeft het bestuur besloten om per
1 januari 2013 een toeslag te verlenen van
0,2 procent. Het bestuur baseerde zich
bij deze toeslagverlening op de geschatte
financiële positie per einde 2012 en woog
bij het besluit ook het feit mee dat het
herstel van de dekkingsgraad in 2012 nog
erg pril was. Door de onvolledige toeslag
bedroeg de niet-verleende toeslag over
2012 1,3 procent (1,5 procent collectieve
loonsverhoging minus de verleende
toeslag over 2012 van 0,2 procent). In 2013
kon het bestuur 0,9 procent aan toeslag
niet verlenen (2,4 procent CPI minus de
verleende toeslag van 1,5 procent).
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Tabel 3: Dekkingsgraad versus toeslagverlening
Dekkingsgraad

Toeslagverlening

Hoger dan: 125%
Tussen: 105% en 125%
Lager dan: 105%

Volledig + eventueel inhaaltoeslag
Het evenredig deel van de volledige toeslag
Geen toeslag

Volledig + eventueel inhaaltoeslag
125
105

%

Evenredig deel van de volledige toeslag
Geen toeslag

Tabel 4: Niet-verleende toeslagen (gelijk voor actieve en niet-actieve deelnemers)
Toeslagverlening

Daadwerkelijke

Cumulatieve

Toeslag-

bij toepassing

toeslag-

niet-verleende

Jaar

ambitie

van beleid

verlening

toeslag

2009
2010
2011
2012
2013

0,00%
2,00%
0,00%
1,50%
2,4%

0,00%
2,00%
0,00%
0,20%
1,60%

0,00%
1,50%
0,00%
0,20%
1,50%

0,00%
0,50%
0,50%
1,80%
2,70%
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Vermogensbeheer

PPF APG baseert de keuzes in het beleggingsbeleid op beleggingsovertuigingen die het bestuur heeft vastgesteld.
1. Beleggingsrisico wordt beloond: de
risico’s van beleggen kunnen worden beheerst binnen het integrale
risicomanagement van het fonds.
2. Diversificatie wordt beloond:
gespreid beleggen biedt mogelijkheden om de risicorendementsverhouding van de portefeuille als geheel te
verbeteren.
3. Financiële markten zijn niet altijd efficiënt en daarvan kunnen beleggers
profiteren.
4. Waarderingen vallen in de loop van
de tijd terug naar een gemiddelde
(mean reversion).
5. Wie vroeg inspeelt op nieuwe beleggingstrends, behaalt een voordeel.
6. Onze langetermijnhorizon biedt
extra kansen voor rendement.
7. Goed bestuur en maatschappelijk
verantwoord beleggen zijn belangrijk. Bij het verantwoord beleggen
betrekt het bestuur aspecten op het
gebied van milieu, maatschappij en
corporate governance (goed ondernemingsbestuur) bij beleggingsprocessen, omdat dit bijdraagt aan een
beter risicoprofiel.
8. Kostenbewuste uitvoering van
beleggingen biedt extra toegevoegde
waarde.

l

Beleggingsbeleid 2013
Het strategische beleid van PPF APG dat
volgt uit de ALM-studie is het vertrekpunt voor het jaarlijkse beleggingsplan.

Het beleggingsplan wordt vastgesteld
na een evaluatie van de beleggingsresultaten en het beleggingsbeleid van
het voorafgaande jaar. In tabel 5 staat de
beleggingsmix voor de lange termijn en
voor 2013.

Tabel 5: Strategische beleggingsmix voor de lange termijn en voor 2013 (uitgedrukt in procenten).
Beleggingsmix
voor de lange

Beleggingsmix

termijn

voor 2013

(in %)

(in %)

Staatsobligaties
Index leningen
Credits
Vastrentende waarden

15,5
7,5
21,0
44,0

20,1
5,0
20,0
45,1

Aandelen ontwikkeld
Aandelen opkomend
Aandelen

26,0
5,0
31,0

23,9
8,0
31,9

Vastgoed

10,0

9,0

Grondstoffen
Hedge funds
Private equity
Infrastructuur
Opportunities
Alternative Inflation
Alternatieve categorieën

4,0
4,0
4,0
2,0
1,0
15,0

4,0
5,0
2,0
1,0
2,0
14,0

100,0

100,0

Beleggingscategorie

Totaal
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Afdekking van het renterisico
PPF APG heeft de strategische doelstelling om 75 procent van het renterisico
van de netto-verplichtingen af te dekken. Netto-afdekking van de verplichtingen kan geïnterpreteerd worden als de
afdekking uit hoofde van de overlay van
het renterisico van de verplichtingen na
aftrek van het renterisico van de vastrentende waarden portefeuilles. Deze doelstelling en het bijbehorende beleid zijn
in de ALM-studie getoetst. De norm voor
de renteafdekking wordt uitgebreid naar
het strategische niveau, afhankelijk van
het niveau van de dertigjaars swaprente.
In 2013 was de norm voor de afdekking
van het renterisico 50 procent.

fonds. Bij al de beleggingsprocessen
houdt het fonds op geïntegreerde wijze
rekening met zogenoemde ESG-factoren
(Environmental, Social en Governance).
Deze factoren geven PPF APG een beeld
van de manier waarop een onderneming
omgaat met het milieu, de sociale leefomgeving en van het bestuur van de onderneming. Het beleid voor verantwoord
beleggen heeft drie doelstellingen:
l verbetering van het financiële rendement, met inachtneming van de
risico’s;
l blijk geven van maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
l bijdragen aan de integriteit van de
financiële markten.

PPF APG gebruikt een methode om de
renteafdekking terug te brengen naar
een niveau binnen de bandbreedte van
3 procentpunt (naar boven en beneden)
ten opzichte van de normafdekking. Dit
gebeurt als de feitelijke renteafdekking
zich op een maandelijkse evaluatiedatum buiten de vastgestelde bandbreedte
begeeft. Het percentage waarmee de
netto-pensioenverplichtingen zijn
afgedekt, is het afgelopen jaar van circa
47 procent toegenomen naar circa 50
procent eind 2013.

Om deze doelstellingen te realiseren,
steekt PPF APG veel energie in de analyse
van de relaties tussen duurzaamheidaspecten enerzijds en rendement en
langetermijnrisico’s anderzijds. Milieu,
maatschappij en goed ondernemingsbestuur spelen bij alle beleggingscategorieën een grote rol. De vermogensbeheerder heeft hiervoor een deskundig team
met duurzaamheids- en governancespecialisten. Zij hebben een uitgebreid
netwerk bij internationale organisaties
en werken intensief samen met andere
beleggers.

Afdekking van het valutarisico
PPF APG heeft begin 2012 het valutaafdekkingsbeleid geanalyseerd en
besloten om, in afwijking van het strategisch afdekkingsbeleid, de afdekking
van het valutarisico op beleggingen in
Amerikaanse dollars, Britse ponden en
Japanse yen te verlagen van 100 procent
naar 80 procent. Ook heeft PPF APG
besloten het valutarisico op beleggingen
in Zwitserse franken voor 80 procent af
te dekken. Dit valuta-afdekkingsbeleid
is voortgezet in 2013. Het strategische
valuta-afdekkingsbeleid is met ingang
van 2014 gelijkgesteld aan het valutabeleid van 2012 en 2013.
Beleid verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen is een essentieel
onderdeel van de beleggingsfilosofie van
het bestuur en een integraal onderdeel
van de beleggingsbeginselen van het

Corporate governance
Corporate governance is een integraal
onderdeel van het beleid verantwoord
beleggen. Het begrip corporate governance
wordt vaak gebruikt om aan te geven
hoe een onderneming goed, efficiënt en
verantwoord geleid moet worden. Het
beleid van PPF APG is dan ook dat directies van ondernemingen waarin PPF APG
belegt, aangesproken kunnen worden op
de manier waarop zij hun ondernemingen besturen. Schieten zij in de ogen van
PPF APG tekort, dan zal het fonds invloed
uitoefenen om verbeteringen aan te
brengen. Dit kan door een directe dialoog, maar ook door te stemmen tijdens
aandeelhoudersvergaderingen.
PPF APG ziet het uitoefenen van het
stemrecht op de aandeelhoudersvergaderingen als essentieel onderdeel van

verantwoord beleggen. Op deze manier
kan het fonds invloed uitoefenen op het
ondernemingsbeleid van een onderneming. PPF APG maakt onderdeel uit
van samenwerkingsverbanden met
een aantal institutionele beleggers. De
samenwerkende partijen hebben een
sterkere positie in de dialogen met
ondernemingen.
Uitsluitingen
PPF APG wil dat ondernemingen handelen met respect voor de uitgangspunten
van het VN Global Compact. Daarom
belegt PPF APG niet in producten die
verboden zijn volgens de Nederlandse
wet of internationale regelgeving. Het
fonds investeert niet in bedrijven die
direct betrokken zijn bij de productie
van landmijnen, (afvuursystemen voor)
clustermunitie en chemische of biologische wapens. Ook sluit PPF APG beleggingen uit in ondernemingen die zich
bezighouden met producten of diensten
die in Nederland in brede kring als
verwerpelijk worden beschouwd. Ten
slotte sluit het fonds ook beleggingen
uit in overheidsobligaties van landen
waar een wapenembargo van kracht is,
opgelegd door de VN-veiligheidsraad.
Deze embargo’s worden opgelegd om
schendingen van het internationaal
recht of mensenrechten te veroordelen.
Beleggingsresultaten in het verslagjaar
De beleggingsportefeuille van PPF APG
behaalde over het verslagjaar 2013 een
rendement van 3,6 procent (inclusief
het resultaat op de renteafdekking). De
benchmark (inclusief het resultaat op
de renteafdekking) realiseerde een rendement van 2,5 procent. Het rendement
exclusief het resultaat op de renteafdekking bedroeg 4,9 procent. In tabel 6
staan de netto rendementen (na aftrek
van kosten en inclusief valuta-effecten)
van de beleggingscategorieën van PPF
APG en bijbehorende benchmarks.
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Tabel 6: Netto rendementen beleggingscategorieën en benchmarks gedurende 2013.
Rendement

Rendement

portefeuille

benchmark

-1,9%
2,0%
-4,2%
-12,6%
-1,0%

-1,9%
2,2%
-3,9%
-10,8%
-1,7%

22,6%
14,6%
-6,6%

20,8%
10,4%
-6,8%

3,4%

2,8%

Samengesteld uit verschillende vastgoed
benchmarks

l Hedgefondsen

-2,9%
-5,1%
-0,3%

-2,9%
-5,5%
-3,8%

Barclays French Gov ILB Index
S&P GSCI Total Return Index
Samengesteld uit 1-maands rentetarieven

l Infrastructuur

-14,6%

0,1%

l Private equity

12,7%

12,7%

3,6%

2,5%

Beleggingscategorie

Vastrentende waarden
l Staatsobligaties kernlanden
l Staatsobligaties eurozone
l Index leningen
l Emerging Markets Debt
l Bedrijfsobligaties

Aandelen

l Ontwikkelde markten
l Minimum

Volatility

l Opkomende markten

Vastgoed

Alternatieve beleggingen

l Alternative Inflation
l Commodities

Rendement inclusief derivaten

Staatsobligaties
De obligatiemarkten zijn het afgelopen
jaar sterk beïnvloed door de centrale
banken. De verwachtingen over de afbouw van het obligatieopkoopprogramma van de Fed in de Verenigde Staten
heeft voor een stijging gezorgd van de
rente in met name de Verenigde Staten
en (kern)landen in Europa. Tegelijkertijd
waren er signalen van economische
verbeteringen in Ierland en Spanje.
Daardoor liepen de obligatiespreads van
de ‘periferie’ van Europa sterk terug ten
opzichte van de kernlanden. De underperformance ten opzichte van de bench1 Met een aangepaste landenweging.
2 Met een aangepaste landenweging.

Omschrijving Benchmarks

Barclays Euro Treasury Index 1
Barclays Euro Treasury Index
Barclays Euro ILB Gov Index
Samengesteld uit EMD benchmarks
Samengesteld uit verschillende Credits
benchmarks

MSCI World Index 2
MSCI World Minimum Volatility
MSCI Emerging Markets Index

Samengesteld uit Infrastructuur en Vastrentende
benchmarks
Thomson Venture Economics Fund

mark kan worden toegeschreven aan de
onderweging in Spanje in het begin van
het jaar en aan de duratiepositionering.
Index leningen
Het negatieve rendement van de
portefeuille komt voort uit de gedaalde
Europese inflatie. Het tactisch rente- en
inflatiebeleid leverde een negatieve
bijdrage aan het relatieve rendement.
De portefeuille exposure naar Italiaanse
obligaties leverde, vanwege de gedaalde
landenspread, een positieve bijdrage
aan het relatieve rendement. In 2013
bestond de benchmarkportefeuille

namelijk enkel nog maar uit indexleningen uit Frankrijk en Duitsland doordat
Italiaanse leningen uit de benchmarkportefeuille zijn gevallen door de
verlaging van de kredietwaardigheid
van het land.
Emerging Markets Debt
De allocatie naar (staats)obligaties van
en in opkomende markten werd in 2013
vergroot. De beleggingen in opkomende
markten rendeerden in 2013 echter
slecht, zowel absoluut als relatief. Dit
kwam gedeeltelijk door de afnemende
groei. Daarnaast had de aankondiging
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van de Fed over de afbouw van het obligatieopkoopprogramma een sterk negatief
effect. Hierdoor steeg de rente in de
Verenigde Staten en in mindere mate in
Europa en onttrokken investeerders geld
uit opkomende markten. Dat deed ook de
valuta van deze landen in waarde dalen.
Bedrijfsobligaties
De aantrekkende woningmarkt in de
Verenigde Staten heeft een positief effect
gehad op het rendement uitgedrukt in
lokale valuta. Ook de ruime liquiditeit,
die door centrale banken werd verzorgd,
en de bijbehorende lage rente spelen
een grote rol. Daarnaast verbeterden de
macro-economische omstandigheden,
vooral in de Verenigde Staten. Het positieve relatieve rendement wordt onder
andere gedreven door sectorallocatie en
een goede selectie van titels.
Aandelen ontwikkelde markten
De aandelen in de ontwikkelde markten waren in 2013 verreweg de best
presterende beleggingen. Hoewel de
economische cijfers in de loop van het
jaar licht verbeterden, kon de winstgroei
van ondernemingen de stijging van
de aandelenkoersen niet bijbenen. Dit
heeft een herwaardering van de markt
en het inprijzen van een significante
verbetering van de economie tot gevolg.
De twee belangrijkste onderliggende
strategieën – kwantitatief en fundamenteel – droegen beide bij aan de outperformance ten opzichte van de benchmark.
Minimum Volatility
PPF APG belegt een gedeelte van de
portefeuille volgens een minimum volatility aandelenstrategie. Deze strategie
is gericht op het minimaliseren van het
portefeuillerisico. De verhoudingen tussen de aandelen in de portefeuille worden bepaald aan de hand van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de individuele
aandelen en de onderlinge relatie tussen
de aandelen (diversificatie). Het vermijden van de meer risicovolle aandelen en
het opzoeken van meer stabiele aandelen zorgt voor een lager risico. PPF APG
heeft in 2013 het belang in minimum
volatility aandelen in stappen verhoogd.

Deze aandelenstrategie laat vooral in
tijden van stress en volatiele markten
zijn toegevoegde waarde zien ten opzichte van een ‘reguliere’ marktwaarde
gewogen aandelenportefeuille. Tijdens
perioden waarin de beurzen goed presteren is de verwachting dat de minimum
volatility strategie het enigszins minder
goed doet. Gezien de uitzonderlijk goede
resultaten van de beurzen is in 2013
door het risico vermijdende karakter
van minimum volatility het rendement
achtergebleven ten opzichte van de
marktwaarde gewogen aandelenportefeuille. Ten opzichte van de minimum
volatility benchmark heeft het fonds met
name door de aandelenselectie wel een
outperformance gerealiseerd.
Aandelen opkomende markten
In 2013 heeft PPF APG de allocatie naar
aandelen opkomende markten vergroot
om zodoende de verdeling binnen
aandelen meer in lijn te brengen met de
verhouding van de opkomende versus
de ontwikkelde markten, in termen van
bruto nationaal product.
De beleggingen in aandelen opkomende
markten bleven achter ten opzichte van
de ontwikkelde markten vanwege onder
andere het effect van het gewijzigde
monetaire beleid in de Verenigde Staten.
De zogenaamde ‘tapering’ was het dominante thema van 2013. Taperen is het
geleidelijk afbouwen van het obligatieopkoopprogramma van de Fed. Vooral
landen met een tekort op de handelsbalans, zoals Turkije, Thailand, Indonesië
en Brazilië, hebben te lijden gehad van
de verkoopdruk op zowel de aandelenmarkten als de valuta’s. De best presterende regio in 2013 is Azië, -2,1 procent,
gevolgd door EMEA (Opkomend Europa,
Midden-Oosten en Afrika) met -8,0
procent. Latijns-Amerika is de slechtst
presterende regio met -16,9 procent. De
beleggingen in zogenoemde ‘frontier
markets’ (landen die niet in de benchmarks voor opkomende markten zitten,
bijvoorbeeld Vietnam en Nigeria)
leveren een positieve bijdrage aan het
relatieve rendement.

Vastgoed
PPF APG heeft de beleggingen in
vastgoed grotendeels ondergebracht in
vastgoedfondsen. Daarnaast bestaat een
aanzienlijk deel van de vastgoedportefeuille uit direct vastgoed dat in 2013 een
aantrekkelijk rendement liet zien. De
beursgenoteerde vastgoedbelangen realiseerden binnen de portefeuille van PPF
APG een positief rendement. Ook het
merendeel van de niet-beursgenoteerde
fondsen liet een positief rendement
zien.
Alternatieve beleggingen
In 2013 is PPF APG verder gegaan met
de invulling van de allocatie naar de
alternatieve beleggingen (hedgefondsen, private equity, infrastructuur en
alternative inflation). Hierbij kijkt PPF
APG kritisch naar de risico- en rendementskarakteristieken. Bij verdere
uitbreiding van deze categorieën spelen
aspecten als beschikbaarheid, kosten,
liquiditeit, risicomanagement en transparantie (bijvoorbeeld positionering)
een belangrijke rol.
Alternative Inflation
Sinds 2012 belegt PPF APG in de beleggingscategorie alternative inflation. Deze
beleggingscategorie bestaat uit schuldpapier en verwante instrumenten die
bescherming bieden tegen onverwachte
(Nederlandse) inflatie. In 2013 zijn geen
nieuwe transacties met inflatiegerelateerde leningen gesloten. Reden hiervoor
was dat de markt voor niet-beursgenoteerde inflatiegerelateerde beleggingen
zich minder snel heeft ontwikkeld dan
verwacht. Daarnaast zijn zowel reële
rentes als credit spreads gedaald. Het
is daardoor moeilijker geworden om
voldoende aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te identificeren.
Commodities
De portefeuille met commodities wijkt
op bepaalde punten af (sectoren en
curvepositionering) van de benchmark.
Deze strategie heeft een grote bijdrage
aan de outperformance geleverd.
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Hedgefondsen
Binnen de portefeuille met hedgefondsen maakt PPF APG onderscheid tussen
twee categorieën. Allereerst beleggen we
in traditionele hedgefondsen. Dat zijn
beleggingsfondsen met ruime mogelijkheden om rendement te genereren. De
best presterende strategieën zijn kredietgerelateerd (corporate distressed),
aandelengerelateerd (kwantitatieve en
fundamentele strategieën) en herverzekeringsstrategieën. Opkomende
markten en de overlay portefeuille ten
behoeve van risicobeheersing droegen
in negatieve zin bij.
Daarnaast bezit het fonds een portefeuille die beheerd wordt volgens de strategie
Global Tactical Asset Allocation (GTAA).
Aandelenbeleggingen en de beleggingen in valuta van opkomende markten
binnen deze deelportefeuille hebben een
positieve bijdrage geleverd aan het rendement. De ongewoon lage volatiliteit
in de aandelenmarkten had een negatief
effect op het rendement.
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is enigszins achtergebleven ten opzichte
van de beursgenoteerde aandelen doordat
er sprake is van het traditionele J-curve
effect in de portefeuille. Dit houdt in dat
in de eerste jaren het rendement van
PPF APG negatief beïnvloed wordt door
kosten, provisies en initiële afschrijvingen. Deze moeten eerst gecompenseerd
worden door het proces van waardecreatie van de manager.
l

Vooruitzichten
In 2013 heeft het bestuur een ALMupdate laten uitvoeren, met de nadruk
op het Beleggingsplan 2014. In deze
ALM-update is het (strategisch) beleggingsbeleid voor de asset allocatie, en
valuta- en renteafdekking met een aantal
varianten geanalyseerd. Gezien de huidige omstandigheden waarin PPF APG én
de Nederlandse pensioensector verkeren, en de nog onbekende toekomstige
wetswijzigingen (zoals FTK) is er nog

geen volledige ALM-studie uitgevoerd.
De laatste uitgebreide ALM-studie van
PPF APG dateert uit 2010. Normaal gesproken laat het bestuur eens in de drie
jaar een ALM-studie uitvoeren. PPF APG
is voornemens in 2014 een uitgebreide
ALM-studie uit te voeren.
Asset allocatie
De analyse naar verschillende varianten
voor de beleggingsmix - als onderdeel
van de ALM-update van 2013 - heeft uitgewezen dat de bestaande strategische
beleggingsmix passend is voor het gewenste risicorendementsprofiel van het
fonds. PPF APG heeft dan ook besloten
om de strategische beleggingsmix op
beleggingscategorieniveau ongewijzigd
te laten. De strategische onderverdeling
binnen beleggingscategorieën is aangepast aan de huidige onderverdeling.
Hiermee zijn de allocaties naar staatsobligaties van kernlanden, alternative
inflation, emerging markets debt en minimum volatility expliciet opgenomen

Tabel 7: 	Strategische beleggingsmix voor de lange termijn en voor 2014 (uitgedrukt in procenten).

Infrastructuur
Ook voor deze beleggingen geldt dat
deze nog in de opbouwfase verkeren
waardoor er sprake is van een J-curve
effect. Daarnaast werd het rendement
van PPF APG negatief beïnvloed door de
wereldwijde economische omstandigheden. Zo kampen sommige tolwegen en
(lucht)havens met een lagere bezettingsgraad. Daarnaast is er een toename van
regulering binnen diverse sectoren.
Private equity
Het was een goed jaar voor de private
equity beleggingen (aandelen in nietbeursgenoteerde ondernemingen). De
omstandigheden om bedrijven naar
de beurs te brengen, waren gunstig.
Daardoor konden veel private equity
managers hun beleggingen verkopen of
herfinancieren. De portefeuille van PPF
APG met private equity is nog in opbouw
en hierdoor heeft de portefeuille maar
deels kunnen profiteren van de gunstige
omstandigheden waarvan de aandelenmarkten hebben geprofiteerd. Het rendement van de private equity portefeuille

Beleggingsmix

Beleggingsmix

voor de lange

voor 2014

termijn (in %)

(in %)

Staatsobligaties
Inflation Linked Debt 3
Credits
Emerging Markets Debt
Vastrentende waarden

15,5
7,5
21,0
44,0

20,0
7,0
19,0
2,0
48,0

Aandelen ontwikkeld
Aandelen opkomend
Aandelen

26,0
5,0
31,0

24,0
8,0
32,0

Vastgoed

10,0

9,0

Grondstoffen
Hedge funds
Private equity
Infrastructuur
Alternatieve categorieën

4,0
5,0
4,0
2,0
15,0

3,0
5,0
2,0
1,0
11,0

100,0

100,0

Beleggingscategorie

Totaal

3

De naam van de beleggingscategorie ‘index leningen’ is gewijzigd naar ‘inflation linked debt’, omdat de 		
beleggingscategorie alternative inflation is toegevoegd aan deze categorie.
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in de strategische beleggingsmix.
De ‘nieuwe’ strategische beleggingsmix
dient als anker voor de beleggingsmix
2014, zoals PPF APG deze heeft
vastgelegd in het Beleggingsplan 2014.
Afdekking van het renterisico
Tot en met het Beleggingsplan 2013 werd
de renteafdekking door PPF APG uitgedrukt als percentage van het renterisico
van de netto-verplichtingen. Nettoafdekking van de verplichtingen kan
worden geïnterpreteerd als de afdekking
uit hoofde van de overlay van het renterisico van de verplichtingen na aftrek
van het renterisico van de vastrentende
waarden portefeuilles.
Ofwel, er wordt in de renteafdekking
onderscheid gemaakt tussen afdekking
die voortkomt uit vastrentende waarden en afdekking die voortkomt uit de
overlay. De meest waardevolle informatie betreffende de renteafdekking voor
een pensioenfonds is de verhouding
tussen de rentegevoeligheid van de
gehele beleggingsportefeuille (inclusief
overlay) en de rentegevoeligheid van de
verplichtingen.
Naar aanleiding van de ALM-update van
2013 heeft PPF APG besloten de afdekkingsmethodiek voor het renterisico op
twee punten te wijzigen:
l bruto-afdekking in plaats van
netto-afdekking;
l afdekking van de dekkingsgraad
in plaats van afdekking van de
verplichtingen.
Bruto-afdekking (van de verplichtingen)
is gedefinieerd als de afdekking van het
renterisico van de verplichtingen uit
hoofde van de totale beleggingen (vastrentende waarden en rente-overlay). PPF
APG maakt bij bruto-afdekking dus geen
onderscheid tussen de instrumenten
(vastrentende waarden of renteswaps)
die gebruikt worden voor de afdekking.
PPF APG is van mening dat bruto-afdekking een logischere interpretatie heeft
dan netto-afdekking omdat bij brutoafdekking eenduidig is welk deel van
het renterisico van de verplichtingen is

afgedekt en welk renterisico resteert en
onafhankelijk van het instrumentarium
dat gebruikt wordt voor de afdekking.
Afdekking van de dekkingsgraad is erop
gericht om de rentegevoeligheid van de
dekkingsgraad te mitigeren, daar waar
afdekking van de verplichtingen de rentegevoeligheid van het surplus (waarde
van de beleggingen minus waarde van
de verplichtingen) mitigeert.
De numerieke uitkomsten van de ALMupdate hebben bevestigd dat afdekking
van de dekkingsgraad leidt tot betere
resultaten voor het fonds. Ten aanzien
van netto- of bruto-afdekking volgt
uit de numerieke uitkomsten van de
ALM-update geen voorkeur. De renteafdekking vindt enerzijds plaats door de
positie in vastrentende waarden en anderzijds door een positie in te nemen in
rentederivaten. Naar aanleiding van de
ALM-update van 2013 heeft het bestuur
besloten om de strategische brutoafdekking van de dekkingsgraad vast te
stellen op 72 procent. Dit komt overeen
met het strategische afdekkingsbeleid
van 75 procent afdekking van de nettoverplichtingen, dat het fonds tot en met
2013 voerde.
Afdekking van het valutarisico
Met ingang van 2014 is het strategische
valuta-afdekkingsbeleid gelijkgesteld
aan het valutabeleid van 2012 en 2013.
Op basis van de resultaten van de
ALM-update heeft 100 procent valutaafdekking een lichte voorkeur. Echter,
al bij lagere afdekkingsniveaus wordt al
bijna de maximale risicoreductie bereikt
(afnemende meeropbrengst). Dit in
combinatie met de potentiele liquiditeitsbehoefte die volgt uit de valutaafdekking heeft het bestuur besloten de
strategische valuta-afdekking op 80 procent vast te stellen voor de Amerikaanse
dollar, het Britse pond, de Japanse Yen
en de Zwitserse Frank.
l

Kosten van vermogensbeheer
De afgelopen jaren heeft de
Pensioenfederatie er bij pensioenfond-

sen op aangedrongen meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringskosten.
Het bestuur geeft hieraan gehoor en
volgt in de verslaglegging over de uitvoeringskosten de aanbevelingen van de
Pensioenfederatie.
De Pensioenfederatie heeft de definities
van de kostensoorten in 2013 verder
uitgewerkt, waarbij de nadruk ligt op
een nadere detaillering van de overige
kosten. Daarnaast is naar de rapportage
van de transactiekosten en de daarbij
gebruikte aannames gekeken. Ook deze
zijn verder uitgewerkt.
Deze aanpassing van de definities
maakt een vergelijking met voorgaande
jaren lastig.
In de jaarrekening zijn, net als in
voorgaande jaren, uitsluitend de
kosten volgens de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 610 opgenomen.
Daarbij worden, voornamelijk bij beleggingsfondsen, kosten gesaldeerd met
opbrengsten. Dit leidt ertoe dat u in de
jaarrekening een lager totaal kostenbedrag vindt dan in dit bestuursverslag.
Dit betekent bijvoorbeeld dat kosten
van externe vermogensbeheerders van
onderliggende mandaten niet expliciet
terugkomen in de jaarrekening. In dit
hoofdstuk wordt door deze beleggingsstructuren heen gekeken en zijn ook de
kosten van onderliggende vermogensbeheerders inzichtelijk gemaakt.
Bij de presentatie van de kosten van
vermogensbeheer in 2013 zijn enkele
aannames gedaan over de omvang van
kosten die pas in de loop van 2014
bekend worden. Als gevolg hiervan kunnen de kosten in 2013, of de specificatie
daarvan in het volgende jaarverslag,
afwijken van wat in dit jaarverslag is
opgenomen.
Kosten van vermogensbeheer
nader toegelicht
Bij de evaluatie van de kosten van
vermogensbeheer gaat het om een
beoordeling van de kosten in relatie tot
rendement en risico en niet alleen om
de absolute hoogte van de gerappor-
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teerde kosten. De kosten hangen samen
met de hoogte van het belegd vermogen,
de beleggingscategorieën waarin wordt
belegd, de verhouding tussen liquide
en illiquide beleggingen, het risicoprofiel, de wijze waarop wordt belegd, de
gekozen tijdshorizon en de behaalde
performance. Uitsluitend een integrale
afweging over een langere termijn van al
deze factoren maakt een juiste evaluatie
van de kosten van het vermogensbeheer
mogelijk.
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stijging van 7,7 basispunten. Dit komt
door de goede beleggingsresultaten
van het fonds, met hogere prestatievergoedingen tot gevolg, alsmede door
een hogere allocatie naar alternatieve
beleggingen.

In tabel 8 staan onder meer de integrale
kosten van het vermogensbeheer. Het
totaal van de kosten vóór prestatievergoedingen in 2013 bedraagt 4,8 miljoen
euro, circa 0,5 miljoen euro meer dan in
2012. Uitgedrukt in basispunten (een basispunt is een honderdste procentpunt)
van het gemiddeld belegd vermogen van
793 miljoen euro, zijn de kosten met
2,2 basispunten gestegen. De integrale
kosten zijn met circa 1 miljoen euro
toegenomen, wat overeenkomt met een

Tabel 8: Totale kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie in duizenden euro’s en in basispunten ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen
(Optellingen kunnen afwijken als gevolg van afrondingen).

Vermogensbeheerkosten 2013 x
1.000 euro)

Gemiddelde

Beheer-

Prestatie-

Totaal

NAV

vergoedingen

vergoedingen

2013

2012

x 1.000 bp per bp v/h
euro cat. totaal

x 1.000 bp per bp v/h
euro cat. totaal

x 1.000 bp per bp v/h
euro cat. totaal

x 1.000 bp per bp v/h
x 1.000 euro euro cat. totaal

Totaal

Vastrentende Waarden
Staatsobligaties kernlanden
Staatsobligaties eurozone
Index leningen
Bedrijfsobligaties

51.685
108.745
35.401
149.724

793
55
170
88
481

11
16
25
32

10,0
0,7
2,1
1,1
6,1

97
97

7

1,2
1,2

891
55
170
88
578

11
16
25
39

11,2
0,7
2,1
1,1
7,3

797
53
129
88
527

13
15
25
36

10,9
0,7
1,8
1,2
7,2

Aandelen
Ontwikkelde markten
Minimum Volatility
Opkomende markten

200.099
32.688
67.574

1.154
677
114
363

34
35
54

14,6
8,5
1,4
4,6

256
231
25

12
4

3,2
2,9
0,3

1.410
907
114
389

45
35
58

17,8
11,5
1,4
4,9

1.184
777
61
346

37
43
71

16,2
10,6
0,8
4,7

71.717

831

116

10,5

5

1

0,1

836

117

10,5

961

138

13,2

Alternatieve beleggingen
Alternative inflation
Commodities
Hedgefondsen
Infrastructuur
Private Equity

1.895
33.053
33.080
1.436
7.567

1.836
8
160
963
102
602

43
48
291
709
796

23,2
0,1
2,0
12,2
1,3
7,6

893
663
230

201
303

11,3
8,4
2,9

2.729
8
43
160
48
1.627 492
102 709
832 1.099

34,4
0,1
2,0
20,5
1,3
10,5

1.875
5
51
154
55
1.094 495
104 1.082
519 1.529

25,7
0,1
2,1
15,0
1,4
7,1

Overlay
overlay & overig

-2.132

210
210

-

2,6
2,6

-

-

-

210
210

Totaal 2013

792.532

4.823

60,9

1.252

15,8

6.075

Totaal 2012

729.891

4.285

58,7

751

10,3

Vastgoed

-

2,6
2,6

219
219

103

3,0
3,0

76,7
5.036

69,0
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In tabel 8 staan, naast de integrale
kosten van vermogensbeheer, ook de
verdeling van de beleggingen en de
beheer- en de prestatievergoedingen
van de verschillende categorieën. Naast
de absolute kosten zijn twee relatieve
kolommen opgenomen. In de kolom
basispunten per categorie (bp per cat.)
zijn de kosten uitgedrukt als basispunten van het gemiddeld belegd vermogen van de betreffende categorie. In de
kolom basispunten van het totaal (bp
v/h totaal) staat de bijdrage in basispunten van de betreffende categorie aan de
totale kosten.
De totale beheervergoeding over 2013
bestaat uit:
l De kosten van het uitvoeringsbedrijf
die zijn toegerekend aan vermogensbeheer. Deze zijn in absolute termen
met 0,3 miljoen euro gestegen naar
3,3 miljoen euro (zie beleggingsresultaat in de jaarrekening). De stijging
wordt veroorzaakt door een toename
van het gemiddeld belegd vermogen,
een hogere allocatie naar alternatieve
beleggingen en aandelen opkomende
markten. Relatief gezien zijn deze
kosten met 0,1 basispunt gestegen.
Deze kosten zijn terug te vinden in de
jaarrekening van PPF APG.
l De beheervergoedingen voor externe
vermogensbeheerders. Deze zijn
met 0,1 miljoen euro gestegen tot 1,1
miljoen euro. Relatief gezien zijn deze
kosten met 0,5 basispunten gestegen,
grotendeels vanwege een grotere
allocatie naar alternatieve beleggingen. Uit de tabel komt ook naar
voren dat alternatieve beleggingen, in
vergelijking met andere beleggingscategorieën, in het algemeen hogere beheervergoedingen hebben. Een fonds
met een groter aandeel in alternatieve
beleggingen zal hierdoor vaak hogere
kosten hebben.
l Het bewaarloon. Dit betreft de vergoeding voor het in bewaring geven van
beleggingstitels bij een bewaarbedrijf.
Deze kosten zijn met 13 duizend euro
gestegen tot 103 duizend euro. Dit is
het gevolg van de toename van het
belegd vermogen voor de titels die

l

in bewaring zijn gegeven. Relatief
gezien zijn deze kosten 0,1 basispunt
gestegen als gevolg van verschuivingen in de beleggingsmix, met name
door een hogere allocatie naar aandelen opkomende markten.
De overige kosten zijn met circa 0,1
miljoen euro gestegen tot 0,3 miljoen.
Relatief gezien zijn deze kosten met
1,5 basispunt gestegen als gevolg van
een grotere allocatie naar alternatieve
beleggingen.

Op hoofdlijn is de ontwikkeling van
de integrale kosten van het vermogensbeheer ten opzichte van 2012 in
navolgende tabel 9 weergegeven. Door
afrondingsverschillen is het mogelijk
dat de optellingen van de bedragen en/
of basispunten per (sub)categorie niet
overeenkomt met het (sub)totaal.

De kosten van vermogensbeheer
worden onder andere gedreven door
de beleggingsstijl. PPF APG voert voor
het overgrote deel van de beleggingen
een actieve beleggingsstijl, met als doel
extra rendement boven de benchmark
te verdienen. Deze stijl brengt hogere
kosten met zich mee dan bijvoorbeeld
een passieve stijl waarbij de benchmark wordt gevolgd. De hogere kosten
moeten in relatie worden gezien tot het
extra rendement dat voor de deelnemers
wordt gerealiseerd. Over 2013 is een rendement boven de benchmark gehaald
van 1,0 procent. De kosten van vermogensbeheer zijn hierop in mindering
gebracht.
De prestatievergoedingen van 1,3
miljoen euro zijn vergoedingen aan
externe managers voor een meerjarige

Tabel 9: Ontwikkeling integrale kosten vermogensbeheer in miljoenen euro’s en in basispunten van het 		
gemiddelde belegd vermogen (Optellingen kunnen afwijken als gevolg van afrondingen).)
Kosten vermogensbeheer

2013

bp

2012

bp

Beheervergoeding APG
Beheervergoeding externe managers
Bewaarloon
Overige kosten
Totaal (excl. prestatievergoedingen)

3,3
1,1
0,1
0,3
4,8

41
16
1
4
61

3,0
1,0
0,1
0,2
4,3

41
14
1
3
59

Prestatievergoedingen

1,3

16

0,7

10

Totale kosten

6,1

77

5,0

69
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performance boven het afgesproken rendement, welke worden betaald uit het
behaalde extra rendement. De prestatievergoedingen zijn met 0,5 miljoen euro,
oftewel 5,5 basispunten toegenomen.
Van de 15,8 basispunten aan prestatievergoedingen komt het merendeel
voor rekening van de hedgefondsen
(8,4 basispunten) als gevolg van goede
relatieve rendementen over het jaar
2013. Wederom moet de toename van
deze kosten gezien worden in relatie tot
het extra rendement dat het fonds heeft
gerealiseerd boven de benchmark.
Eén van de belangrijkste drivers van de
totale kosten is de beleggingsmix. Uit de
tabel komt duidelijk het verschil in kosten naar voren tussen de verschillende
beleggingscategorieën. Het meest in het
oog springend zijn daarbij de categorieën private equity en hedgefondsen. Deze
categorieën maken samen ongeveer 5
procent van de portefeuille uit, maar dragen 31 basispunten bij aan de totale 76
basispunten aan vermogensbeheerkosten. Het fonds streeft met beleggingen
in hedgefondsen, over de langere termijn, rendementen na die vergelijkbaar
zijn met die van beleggingen in aandelen maar tegen een lager risico. Voor de
categorie private equity zijn de kosten
in vergelijking met andere categorieën
eveneens relatief hoog. Maar ook deze
beleggingen leveren na aftrek van alle
kosten een aantrekkelijk rendement op
voor de deelnemers. Aangezien PPF APG
momenteel haar beleggingen in private
equity nog aan het opbouwen is, zijn nu
de kosten in relatie tot het gemiddeld
belegd vermogen relatief hoog. Wanneer
de portefeuille groeit, zullen de relatieve
kosten van de beleggingscategorie gaan
dalen. Dit is eveneens van toepassing op
de beleggingscategorie infrastructuur.
Alternatieve beleggingen zijn, onder
andere vanwege een illiquiditeitspremie
en diversificatievoordelen, aantrekkelijke categorieën in de beleggingsmix.
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Transactiekosten
De Pensioenfederatie onderscheidt behalve beleggingskosten ook transactiekosten. Deze categorie is complex, niet
altijd beschikbaar en wordt gekenmerkt
door schattingen. De transactiekosten
bestaan uit in- en uitstapkosten bij
beleggingsfondsen als benadering voor
de werkelijke transactiekosten van de
aan- en verkopen van directe beleggingstitels door de beleggingsfondsen, en
aan- en verkoopkosten bij directe beleggingen in beleggingstitels en derivaten
en acquisitiekosten. De geïdentificeerde
transactiekosten over 2013 bedragen
naar schatting 1,1 miljoen euro (2012:
0,6 miljoen euro), dit is 14,4 basispunten (2012: 8 basispunten). De stijging
van deze kosten wordt voornamelijk
veroorzaakt door in- en uitstapkosten
voor beleggingsfondsen en (geschatte)
transactiekosten als gevolg van strategische en tactische herwegingen in de
beleggingsmix (stijging van 0,4 miljoen
euro). Daarnaast zijn de kosten gestegen (0,2 miljoen euro) door een hoger
aantal interest rate swap transacties. De
stijging in de transactiekosten wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door een
wijziging in de berekening van de kosten van valutatransacties, als gevolg van
een aanscherping van de definities van
de Pensioenfederatie. Dit heeft geresulteerd in een daling van de kosten van
valutatransacties van 0,1 miljoen euro.
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Verkort
actuarieel verslag

l

Tabel 10: Voorziening pensioenverplichtingen verdeeld naar soorten deelnemers (in duizenden euro’s)

Voorziening
pensioenverplichtingen
In tabel 10 vindt u de voorziening
pensioenverplichtingen. Hierin zijn alle
tijdsevenredige pensioenaanspraken
opgenomen.
l

Analyse van het
technisch resultaat
Volgens de staat van baten en lasten van
PPF APG bedraagt de winst over 2013
36.034 duizend euro. Deze winst is op
haar samenstelling onderzocht door de
afzonderlijke veronderstellingen die
ten grondslag liggen aan de technische
voorzieningen, te vergelijken met de
werkelijke uitkomsten daarvan in het
verslagjaar.
De analyse in tabel 11 is uitgevoerd op
basis van de rentetermijnstructuur van
ultimo 2012. De verandering van de
rentetermijnstructuur ultimo 2012 naar
ultimo 2013 is, samen met de beleggingsopbrengsten, verantwoord in het
resultaat op beleggingen/marktrente.

l

Toelichting op het
technisch resultaat
Op de volgende pagina worden de onderdelen van het technisch resultaat afzonderlijk toegelicht.

2013

2012

Deelnemers
Gewezen deelnemers
Invalide deelnemers (invaliditeitspensioen)
Pensioengerechtigd

201.499
215.918
3.941
286.412

193.577
227.235
4.579
289.748

Totaal

707.770

709.139

Uitsplitsing naar soort pensioengerechtigden:
l Pensioengerechtigd ouderdomspensioen
l Pensioengerechtigd prepensioen
l Pensioengerechtigd partnerpensioen
l Pensioengerechtigd wezenpensioen

226.034
10.538
49.610
230

211.936
20.238
51.320
254

2013

2012

Tabel 11: Technisch resultaat van het fonds (in duizenden euro’s)

Resultaat (winst of verlies) op:
l Beleggingen/marktrente
l Premies
l Waardeoverdrachten
l Kosten
l Uitkeringen
l Overlevingskansen
l Arbeidsongeschiktheid
l Voorwaardelijke toeslagverlening
l Incidentele mutaties
l Aanvullingsregeling 55-min
l Diversen
Totaal

./.
./.
./.

./.
./.

48.353
3.561
2
133
53
1.409
1.887
7.792
5.079
936
65
36.034

./.
./.
./.

./.

54.193
2.496
5
12
111
259
743
0
669
1.757
770
54.439
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Beleggingen/marktrente
Het saldo van de behaalde beleggingsopbrengsten, de benodigde interest en de
wijziging van de rentetermijnstructuur
bepalen het resultaat op beleggingen/
marktrente. Voor de bepaling van de benodigde interest wordt uitgegaan van de
éénjaarsrente uit de rentetermijnstructuur van ultimo 2012. Die éénjaarsrente
bedroeg 0,351 procent.
Het resultaat is per saldo positief, namelijk 48.353 duizend euro. Dit komt met
name door het positieve resultaat op
aandelen in de beleggingsportefeuille
en door de daling van de voorziening
pensioenverplichtingen als gevolg van de
wijziging van de rentetermijnstructuur.
Om het totale effect van de wijziging van
de rentetermijnstructuur inzichtelijk te
maken, is in tabel 12 het effect weergegeven op zowel de verplichtingen als de beleggingen. De wijziging van de rentetermijnstructuur heeft geleid tot een daling
van de verplichtingen met 22.812 duizend
euro doordat het renteniveau uit de ren-

tetermijnstructuur van 31 december 2013
(zoals gepubliceerd door DNB) hoger is
dan het niveau van 31 december 2012. Het
gestegen renteniveau heeft geleid tot een
negatief resultaat op de swap portefeuille
(-/- 9.423 duizend euro) en vastrentende
waarden (-/- 13.769 duizend euro). Het
effect van de rente op de verplichtingen
en de beleggingen samen gaf daardoor in
2013 een resultaat van circa 380 duizend
euro negatief.
Premies
Het resultaat op premie wordt bepaald
door het saldo van de premiebijdragen
en de benodigde middelen voor de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken.
In 2013 heeft het fonds een premie voor
de middelloonregeling geheven van
19.552 duizend euro. Over 2013 was dit
niet toereikend voor de financiering van
de gedempte kostendekkende premie
(op basis van een vaste rente van 4%) van
19.775 duizend euro, en ook niet toereikend voor de financiering van de zuivere
kostendekkende premie (op basis van

Tabel 12: Effect wijziging rentetermijnstructuur (in duizenden euro’s)
Onderdelen

Bedrag

Effect op de verplichtingen
Effect op de swap-portefeuille
Effect op de vastrentende waarden

./.
./.

22.812
9.423
13.769

Wijziging rentetermijnstructuur

./.

380

Tabel 13: Resultaat op premie (in duizenden euro’s)
Onderdelen

Bedrag

Feitelijke premie
Kostendekkende premie
Vrijval solvabiliteitsmarge

./.

19.552
27.375
4.262

Resultaat

./.

3.561

de actuele rentetermijnstructuur) van
27.375 duizend euro.
Het fonds kan echter bij het toetsen van
de kostendekkendheid van de geheven
premie in 2013 nog rekening houden
met een deel van de vrijval van de
aanwezige solvabiliteit over de uitkeringen. De benodigde premie is in 2013
gelijk aan de gedempte kostendekkende
premie, verminderd met de toegestane
solvabiliteitsvrijval over de uitkeringen (355 duizend euro). De benodigde
premie komt daardoor in 2013 uit op
19.420 duizend euro (19.775 duizend
euro -/- 355 duizend euro). De feitelijk
in rekening gebrachte premie is hoger
dan de benodigde premie en is daarom
toereikend. Vanaf 2014 kan het fonds, bij
het toetsen van de geheven premie, de
solvabiliteitsvrijval over de uitkeringen
niet meer in mindering brengen op de
gedempte kostendekkende premie.
Het verschil tussen de feitelijke premie
(21,3 procent van de pensioengrondslagsom) en de zuivere kostendekkende premie zou in de basis leiden tot een verlies
van 7.823 duizend euro. De solvabiliteitsmarge (4.262 duizend euro) in de zuivere
kostendekkende premie komt echter
ten gunste van de algemene reserve.
Hierdoor komt het resultaat op premies
over 2013 uit op 3.561 duizend euro negatief. Dit resultaat ziet u in tabel 13:
Waardeoverdrachten
Het resultaat op waardeoverdrachten
wordt bepaald door het vrijvallen of inkopen van bedragen uit de voorziening
pensioenverplichtingen ten gevolge van
uitgaande of inkomende waardeoverdrachten ten opzichte van de hiermee
gemoeide inkomende en uitgaande
geldstromen. Het resultaat op waardeoverdrachten is per saldo 2 duizend euro
positief. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil
tussen de wettelijke factoren (voor de
financiële stromen) en de fondsfactoren
(voor de mutaties in de voorziening). In
2013 lagen de wettelijke factoren en de
fondsfactoren dicht bij elkaar, waardoor
het resultaat beperkt is.
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Kosten
Het resultaat op kosten wordt bepaald
door het saldo van de beschikbare middelen voor kostendekking enerzijds en
de werkelijke kosten anderzijds. Het
resultaat is per saldo 133 duizend euro
negatief. Dit komt doordat de kosten ten
opzichte van vorig jaar met ruim 17 procent zijn toegenomen (van 1.144 duizend
euro in 2012 naar 1.344 duizend euro).
De achterliggende oorzaak van de toegenomen kosten ligt in de extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de
aanpassing van de pensioenregeling, de
implementatie van nieuwe wetgeving
en werkzaamheden die gerelateerd zijn
aan de overstap van 512 werknemers van
APG, die hebben gekozen om per 1 juli
2013 over te stappen van ABP naar PPF
APG. De genoemde extra werkzaamheden gaven in 2013 eenmalig een extra
kostenpost van circa 160 duizend euro.
Zonder deze eenmalige extra kosten zou
het resultaat op kosten positief zijn.
Uitkeringen
Het resultaat op uitkeringen wordt
bepaald door het saldo van de verwachte
uitkeringen en de werkelijke uitkeringen. Ook afkopen zijn in dit resultaat
meegenomen. Het resultaat is per saldo
53 duizend euro negatief.
Overlevingskansen
PPF APG kent een sterfterisico en een langlevenrisico. Het sterfterisico is van belang
bij overlevingspensioenen en uitkeringen
bij overlijden. Het langlevenrisico is van
belang bij ouderdomspensioenen. De
hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen is zodanig bepaald dat voor
deze risico’s jaarlijks bedragen beschikbaar
komen waaruit PPF APG de lasten kan
dekken die uit de risico’s voortvloeien.
Het resultaat is per saldo 1.409 duizend
euro positief. Het resultaat is groter dan
over 2012. Dat komt met name doordat
het fonds in 2013 minder partnerpensioen
heeft toegekend dan in 2012.
Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid van een deelnemer ontstaan er lasten voor PPF APG.
Het fonds verleent premievrijstelling

voor de opbouw van het ouderdoms- en
partnerpensioen en het fonds keert een
arbeidsongeschiktheidspensioen uit.
De toekomstige uitgaven worden in één
keer als last genomen. Bij een eventuele
revalidatie valt (een deel van) deze last
vrij. Daarnaast is een deel van de premie
bestemd om de lasten te dekken. Het
saldo van deze baten en lasten vormt
het resultaat op arbeidsongeschiktheid.
Over 2013 is het resultaat op arbeidsongeschiktheid per saldo 1.887 duizend euro
positief. In dit resultaat zijn de wijzigingen in de pensioenregeling meegenomen. Wijzigingen in de pensioenregeling
hebben bij arbeidsongeschikten direct
effect op de voorziening, aangezien de
premievrijgestelde toekomstige opbouw
al volledig in de voorziening is opgenomen. De recente wijzigingen in de
pensioenregeling hebben geleid tot een
verlaging van de toekomstige opbouw en
daarmee tot een vrijval uit de voorziening
voor arbeidsongeschikte deelnemers ter
grootte van 1.021 duizend euro. Het overige positieve resultaat van 866 duizend
euro wordt grotendeels veroorzaakt doordat de premie voor dekking van nieuwe
arbeidsongeschiktheidspensioenen in
2013 hoger was dan de feitelijke lasten.
Voorwaardelijke toeslagverlening
Op basis van de verbeterde financiële positie van het fonds heeft het bestuur eind
2013 besloten om per 1 januari 2014 aan
alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toeslag van 1,5 procent
te verlenen. Hiervan is 0,4 procent gefinancierd uit de aanwezige voorziening
voor toeslagverlening. Deze voorziening
is hiermee volledig aangewend en is
komen te vervallen. De verleende toeslag
heeft geleid tot een stijging van de technische voorzieningen. Het resultaat is
per saldo 7.792 duizend euro negatief.
Incidentele mutaties
Onder deze categorie worden in 2013
twee resultaten verantwoord. Het eerste
resultaat betreft de toevoeging van
een Incurred But Not Reported (IBNR)
voorziening voor zieke deelnemers
(resultaat 3.070 duizend euro negatief).
De IBNR dekt, in het scenario dat er geen
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premie meer binnenkomt, de verwachte
schadelasten voor deelnemers die op de
balansdatum ziek zijn, maar nog niet
arbeidsongeschikt. Het tweede resultaat heeft betrekking op een technische
aanpassing van de reservering voor
pensioenen (resultaat 2.009 duizend
euro negatief). Door deze aanpassing
wordt nu in de voorziening, in lijn met
de bepalingen in het pensioenreglement, rekening gehouden met het feit
dat de laatste maanduitkering volledig
wordt uitbetaald, ook als de pensioengerechtigde gedurende de maand is
overleden. Vóór de aanpassing werd bij
de waardering van de verplichtingen
rekening gehouden met een uitkering
tot aan de dag van overlijden. Het totaal
resultaat op incidentele mutaties is per
saldo 5.079 duizend euro negatief.
Aanvullingsregeling 55-min
Het resultaat is gelijk aan de ontvangen
premie voor de aanvullingsregeling
55-min, vermeerderd met de, aan de
bestemmingsreserve toe te rekenen,
beleggingsopbrengsten en verminderd
met de benodigde middelen voor de
inkoop van aanvullingsrechten.
Er is een winst gerealiseerd van 936
duizend euro. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de mutatie van
de VPL-bestemmingsreserve in dit
resultaat is verwerkt. De toename van
de VPL-bestemmingsreserve bedraagt 691 duizend euro. Na dotatie
van de 691 duizend euro aan de VPLbestemmingsreserve, bedraagt de winst
voor het fonds 245 duizend euro. Deze
komt voort uit de solvabiliteitsbuffer
waarmee rekening wordt gehouden bij
het berekenen van de benodigde middelen voor de inkoop van aanvullingsrechten. De VPL-bestemmingsreserve
wordt overigens niet gebruikt bij de
berekening van de dekkingsgraad.
Diversen
Het resultaat op diversen wordt bepaald
door het saldo van overige lasten en
baten. Daarnaast worden hieronder de
overige mutaties in de technische voorzieningen verantwoord. Het resultaat is
per saldo 65 duizend euro positief.

Personeelspensioenfonds APG

JAARVERSLAG 2013

53

Verslag van de
visitatiecommissie

Het bestuur van de Stichting
Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)
en de voorganger PPFCordares, heeft in
het kader van goed pensioenfondsbestuur voor de vijfde keer een visitatie
laten uitvoeren. In deze samenvatting
geeft de visitatiecommissie haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen
over de visitatie 2013 weer.

bestuur van PPF APG uitstekend in staat
is geweest deze opgave, die nog groter
bleek te zijn dan verwacht, tot een goed
einde te brengen. De visitatiecommissie
concludeert dat er een voor een groot
deel nieuw bestuur staat, dat geacht mag
worden het fonds gedurende langere tijd
op deskundige en professionele wijze te
besturen.

De opdracht van het bestuur van het
pensioenfonds aan de visitatiecommissie was het doen van een visitatie die
aansluit bij de principes van Pension
Fund Governance, de actualiteit van de
Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de Code Pensioenfondsen. Het
bestuur vroeg de visitatiecommissie
om voor deze visitatie in het bijzonder
aandacht te besteden aan:
1. de wijze waarop het bestuur de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen
heeft geïmplementeerd, met speciale
aandacht voor de verkiezingen;
2. de verwerking en borging van
overstap van deelnemers van ABP
naar PPF APG;
3. bestuursondersteuning;
4. uitbesteding en kosten
vermogensbeheer.
Tijdens de vorige visitatie heeft het toen
zittende bestuur zorgen geuit over de
continuïteit van het bestuur vanwege
bestuurswisselingen, de verkiezingen
en de implementatie van het de Wet
Versterking bestuur pensioenfondsen.
Het resultaat van alle inspanningen
die het bestuur zich heeft getroost in
2013 en begin 2014 laat zien dat het

De visitatiecommissie ziet het als positief dat er in een vroegtijdig stadium een
keuze is gemaakt voor een bestuursmodel. De commissie is onder de indruk
van de wijze waarop het bestuur het paritaire model in theorie en praktijk heeft
weten te combineren met de inhoudelijke zienswijze op het profiel van het PPF
APG en daarbij passende en geschikte
bestuurders. De wijze waarop hierop is
gestuurd, onder meer door de opstelling
van de profielen voor bestuurders en het
bewaken van de kandidaatstellingen,
verdient lof. Gecombineerd met het
vertrouwen dat er in de eigen organisatie voldoende competente (aspirant)
bestuursleden te vinden moesten zijn,
heeft het bestuur op toonaangevende
wijze invulling gegeven aan de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
De visitatiecommissie is eveneens
positief over de samenstelling en de professionaliteit van het bestuur, maar stelt
ook vast dat sommige zaken aandacht
nodig hebben om goed op hun pootjes
terecht te komen. De visitatiecommissie
attendeert het bestuur erop dat het zijn
werk nog kan verbeteren door meer als

team, met alle verschillende invalshoeken die daarbij horen, te functioneren.
Teamvorming en aandacht besteden
aan de onderlinge relaties en de inbreng
van ieder individu ziet de visitatiecommissie, met een aantal bestuursleden,
als een aandachtspunt voor dit bestuur.
De bestuursvoorzitters, al dan niet met
behulp van derden, spelen hierin een
belangrijke rol.
De visitatiecommissie liet zich in haar
vorige rapport positief uit over de
inspanningen van het bestuur voor een
houdbaar pensioen. Toen kon er nog
geen oordeel gegeven worden over de
daadwerkelijke overkomst van de deelnemers die nog onder de ABP-regeling
vielen. Nu de overstap achter de rug is
kan dat wel en de visitatiecommissie
concludeert dat deze inspannende operatie goed is verlopen. De ‘overstappers’
zijn tevreden, administratief is een en
ander goed verwerkt, de communicatie
is goed en intensief geweest en wordt
positief beoordeeld. De visitatiecommissie vindt het bijzonder dat de overstap
zoveel in positieve zin heeft bijgedragen
aan de betrokkenheid van deze deelnemers bij hun fonds. Zij geven aan meer
invloed te kunnen hebben en goed op de
hoogte te zijn van bestuur en fondsactiviteiten. Dat heeft onmiskenbaar ook invloed gehad op de verkiezingen die vrij
snel daarna zijn gehouden. De opkomst
was, zeker in vergelijking met andere
fondsen buitengewoon hoog. Naast een
houdbaar pensioen ziet de visitatiecommissie een vergroting van de betrokken-
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heid en participatie van deelnemers als
succes.

te volgen en waar nodig nadere afspraken te maken.

In dit proces is goed en intensief
gecommuniceerd met de deelnemers,
veelal samen met of onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit
geldt ook voor de verkiezingen en de
hierbij gehanteerde tool. Echter over
het communicatiebeleid van PPF APG
en de hieraan gekoppelde activiteiten is
de visitatiecommissie minder positief.
De opgaande lijn heeft het bestuur niet
kunnen vasthouden en de visitatiecommissie meent dat het zaak is, met de inmiddels weer op sterkte functionerende
commissie, snel invulling en uitvoering
te geven aan de plannen die er zijn.

Het bestuur heeft de afgelopen periode
besloten geen bestuursbureau in te
richten. Deze besluitvorming moet nog
wel worden gedocumenteerd. De koers
van het bestuur is echter daarmee wel
helder. Dat neemt niet weg dat voor
onderdelen van de bestuursondersteuning nog nagedacht moet worden over
de meest adequate en minst dure vorm.
De verhouding met het accountmanagement is goed, maar het is in de visie van
de commissie wel goed om de verwachtingen over en weer te expliciteren en af
te stemmen en waar nodig aanvullende
afspraken te maken.

De visitatiecommissie adviseert het
bestuur, in lijn met haar bevindingen
in eerdere jaren, om zich in ieder geval
in de sfeer van vermogensbeheer, vaker
extern te laten bijstaan. Juist dit bestuur
heeft het nodig dat het kan aantonen
dat het, ondanks het contract zoals dat
bestaat met APG, onafhankelijk kan
oordelen en optreden. De visitatiecommissie meent dat het bestuur voldoende
kritisch is op het bewaken van de kosten
van vermogensbeheer, zonder dat de visitatiecommissie een uitspraak kan doen
over de hoogte ervan. Dat hangt immers
samen met de keuzes die het bestuur
maakt, waarbij de visitatiecommissie
noteert dat hierover in het bestuur verschillend wordt gedacht. De wijze van
participatie in de beleggingsadviescommissie in haar huidige vorm verdient
heroverweging, omdat ze onvoldoende
meerwaarde op lijkt te leveren voor PPF
APG. De visitatiecommissie meent dat
het tijd wordt dat het bestuur zich hierover verder bezint.
De visitatiecommissie merkt ten
aanzien van het pensioenbeheer op dat
dit in grote lijnen goed verloopt. Er zijn
echter wel een paar kwesties/incidenten geweest, die – terecht – aandacht
vroegen van het bestuur. Het tijdige
betrekken van het bestuur hierbij lijkt
een apart aandachtspunt. De commissie
adviseert het bestuur de aansturing goed
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Reactie van het bestuur
op het verslag van de
visitatiecommissie
De visitatiecommissie verzorgt al enige
jaren de jaarlijkse visitatie van het pensioenfonds. De leden van de commissie
kennen het fonds al langere tijd, hetgeen
bijdraagt aan de kwaliteit van de visitatie.
De visitatiecommissie heeft aangegeven jaarlijks een lid in de commissie te
wisselen. Het bestuur dankt de visitatiecommissie voor de goede samenwerking
en de constructieve wijze waarop zij
bijdraagt aan het functioneren van het
pensioenfonds.

ganisatie. De accountmanagers van het
pensioenfonds en een aantal experts in
de organisatie vervullen hierbij een cruciale rol en het bestuur werkt graag aan een
goede professionele band met hen. Ten
aanzien van een adequate bestuursondersteuning heeft het bestuur reeds nadere
stappen gezet of in voorbereiding, waarbij professionaliteit en onafhankelijkheid
centraal staan. Het bestuur neemt het
advies ter harte om waar nodig advies van
derden te vragen.

De implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de vele
wisselingen in het bestuur en de daarbij
behorende verkiezingen zijn een belangrijke uitdaging geweest voor het bestuur.
Met genoegen neemt het bestuur kennis
van de observaties van de visitatiecommissie op dit gebied. Ook het bestuur
constateert dat deze trajecten goed zijn
verlopen. De hoge opkomst bij de verkiezingen bevestigt dat de deelnemers en
gepensioneerden nauw betrokken zijn
bij het fonds.

Veel collega’s die onder de ABP-regeling
vielen zijn ‘overgestapt’ naar het
PersoneelPensioenfonds. In totaal zijn
512 deelnemers overgestapt. Het bestuur
kijkt met de visitatiecommissietevreden
terug op dit proces . Belangrijk vindt het
bestuur hierbij dat het draagvlak van het
fonds hiermee verder is vergroot.

Met de vorming van een nieuw en uitgebreid bestuur kan het bestuur goed aan
de slag. Het bestuur dankt de visitatiecommissie voor haar aandacht voor het
teamproces en heeft het vertrouwen dat
ook het nieuwe bestuur als hecht team
zijn taak kan vervullen. Door gezamenlijke activiteiten en gerichte aandacht
voor de ontwikkeling van persoonlijke en
groepscompetenties zal dit vorm krijgen.
Het bestuur hecht zeer aan een goede
samenwerking met de uitvoeringsor-

Het bestuur vindt dat het communicatiebeleid kan worden verbeterd. Inmiddels
zijn er concrete stappen gezet om de communicatiecommissie te versterken en tot
een goede invulling van het communicatiebeleid te komen. Hoewel het beleid explicieter kan worden vormgegeven, zijn
er in de praktijk een aantal uitstekende
initiatieven geweest in het afgelopen jaar.
De bijeenkomsten die het bestuur voor
de deelnemers en gepensioneerden heeft
georganiseerd, een communicatiemiddel bij uitstek, worden goed bezocht. Uit
evaluaties bleek ook dat de waardering
van deze bijeenkomsten bovengemiddeld
goed waren. Ook bij de verkiezingen was
er sprake van een uitstekende betrokken-

heid van de deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur pakt het advies van de
visitatiecommissie om e.e.a. gestructureerd in beleid te vatten zeker op.
De visitatiecommissie merkt op dat de
administratie (pensioenbeheer) in grote
lijnen goed verloopt. Het bestuur wordt
op de hoogte gehouden van de stand van
zaken van de administratie door middel
van kwartaalrapportages. Tevens hebben
de voorzitters tweewekelijks overleg met
de accountmanagers waarbij de administratie ook aan de orde komt. Indien er een
kwestie is, dan wordt het bestuur door
deze werkwijze naar zijn mening tijdig
betrokken. Het bestuur vindt het, net
zoals de visitatiecommissie, van belang
de aansturing goed te volgen.
Het advies van de visitatiecommissie om
zich in ieder geval op het terrein van vermogensbeheer vaker door derden te laten
bijstaan vindt weerklank in het bestuur.
Ook een veranderende maatschappelijk
omgeving vraagt hierom. Het bestuur
zal hierbij specifieke aandacht geven aan
de bestaande invulling van de beleggingsadviescommissie. Hiernaast zal het
bestuur bijzondere aandacht geven aan
het onderwerp kosten, zoals ook elders in
dit jaarverslag is toegelicht.
Het bestuur kiest voor een jaarlijkse visitatie. Dit doet het omdat de bevindingen
steeds waardevol zijn gebleken. Ook dit
jaar is dat weer het geval. Het bestuur zal
komende periode de bevindingen bespreken en daar waar nodig actie ondernemen.
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OORDEEL van HET
verantwoordingsorgaan

l

Algemeen
Het verantwoordingsorgaan heeft op
basis van artikel 5 van het Reglement
Verantwoordingsorgaan onder meer tot
taak een algemeen oordeel te geven over:
l het handelen van het bestuur aan de
hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie,
waaronder de bevindingen van de
visitatiecommissie;
l het door het bestuur gevoerde beleid
in het afgelopen kalenderjaar;
l het beleid voor de toekomst;
l de wijze waarop het bestuur invulling
geeft aan goed pensioenfondsbestuur als bedoeld in artikel 33 van de
Pensioenwet.
Bovendien kan het verantwoordingsorgaan advies geven over onder meer het
beleid ten aanzien van intern toezicht,
de klachtenprocedure en het communicatiebeleid. Vanaf 1 juli 2014 toetst het
verantwoordingsorgaan ook de wijze
waarop het bestuur premie en indexaties in een jaar vaststelt.
l

Verklaring bij de jaarstukken
Om tot een oordeel te kunnen komen,
heeft het verantwoordingsorgaan onder
meer kennis genomen van:
l de concept-jaarstukken 2013;
l het beleggingsplan 2013;
l de bevindingen van de
visitatiecommissie.

Ook heeft het verantwoordingsorgaan
gesproken met de certificerende actuaris
en de controlerend accountant en kennis genomen van de door hen afgegeven
verklaringen.
Op 2 juni 2014 heeft het bestuur op
afdoende wijze antwoorden en toelichtingen gegeven op vragen van het
verantwoordingsorgaan ten aanzien van
de jaarstukken en het gevoerde beleid.
l

Oordeel
Het verantwoordingsorgaan heeft te
maken met een deskundig pensioenfondsbestuur dat de belangen van
alle belanghebbenden in 2013 op een
evenwichtige wijze heeft behartigd. Het
verantwoordingsorgaan stelt vast dat
het bestuur op een verantwoorde wijze
is omgegaan met de ontwikkelingen die
zich in het verslagjaar hebben voorgedaan en daarop op adequate wijze heeft
ingespeeld. Ook de komende jaren zijn
er weer veel ontwikkelingen die op
het bestuur afkomen. Wij constateren
dat het bestuur hierop adequaat beleid
voert, voor zover dit althans mogelijk is.
Bijzondere ontwikkelingen in het afgelopen jaar, waren:
l de facultatieve toetreding per 1 juli
2013 van ruim 500 nieuwe deelnemers, APG-ers die tot dan hun
pensioen bij het ABP opbouwden. Het
verantwoordingsorgaan complimenteert het bestuur en het projectbureau
binnen APG voor de integere wijze

l

l

waarop het keuzeproces is vormgegeven en uitgevoerd;
de keuze die gemaakt is voor een
paritair bestuur. Deze keuze moest
gemaakt worden in het kader van de
Wet versterking bestuur pensioenfondsen, zoals die per 1 juli 2014 geldt;
de verjonging van het bestuur na het
vertrek van enkele ervaren bestuurders. Het aantrekken van nieuwe
bestuursleden kent een grotere
complexiteit dan voorheen, omdat de
toezichthouder bij het aantreden van
een nieuw bestuurslid, checkt of de
vereiste competenties op dat ogenblik
aanwezig zijn.
l

Advies
Het verantwoordingsorgaan adviseert
het bestuur zeer kritisch te blijven op de
volgende punten:
l aanstaande wijzigingen en ontwikkelingen rond de pensioenwetgeving,
waaronder het nieuwe financiële
toetsingskader, zodat de pensioenregeling toekomstbestendig blijft en
voldaan wordt aan de wettelijke eisen;
l de kosten van het vermogensbeheer
en pensioenuitvoering;
l het organiseren van de countervailing power in relatie tot de deskundigheid en de omvang van de
vermogensbeheerder;
l de kwaliteit van de communicatie
richting deelnemers en gepensioneerden. Op generiek niveau is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt op
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l

het gebied van communicatie, de individuele correspondentie met deelnemers is het volgende aandachtspunt;
de kwaliteit van de administratie van
pensioenrechten.

Het verantwoordingsorgaan waardeert
de open en constructieve samenwerking
met het bestuur en hoopt op voortzetting daarvan, ook in het licht van de
uitbreiding van de taken van het verantwoordingsorgaan. In dit kader beschikt
het verantwoordingsorgaan graag tijdig
over alle informatie die nodig is om de
wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
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Reactie van het bestuur
op het OORDEEL van HET
verantwoordingsorgaan
Het bestuur heeft kennis genomen van
het oordeel van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het gevoerde
beleid over het afgelopen kalenderjaar.
Het bestuur is blij dat met de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan de
continuïteit is geborgd en de kwaliteit
verder is versterkt.
Het bestuur waardeert de inzet en betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan bij het fonds en in het bijzonder
bij de activiteiten op het gebied van
communicatie. In zijn oordeel vraagt
het verantwoordingsorgaan het bestuur
zeer kritisch te blijven op veranderingen
in wet- en regelgeving, kosten van uitvoering, het bieden van countervailing
power en de kwaliteit van communicatie
en administratie. Deze punten staan ook
hoog op de agenda van het bestuur.
De wijzingen in wet- en regelgeving
krijgen bijzondere aandacht, met name
waar het de doorwerking hiervan betreft
op de pensioenregeling en het financieel
toetsingskader.
Met het oog op de lange termijn houdbaarheid van de regeling en het fonds
zijn de uitvoeringskosten van zowel de
administratie als het vermogensbeheer
belangrijk. Het bestuur zet zich in om
transparantie te bieden en voert een
actieve dialoog met de uitvoeringsorganisatie om deze kosten te beheersen en
de kwaliteit van de uitvoering te borgen.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt
van externe benchmarking en advies,

hetgeen bijdraagt aan het bieden van
countervailing power. Ten aanzien van
de administratie gaat de aandacht van
het bestuur uit naar zowel de kosten als
de kwaliteit en het serviceniveau van de
dienstverlening.
Het bestuur waardeert de positieve reactie van het verantwoordingsorgaan ten
aanzien van de communicatie en bouwt
graag verder op het succes van de deelnemersbijeenkomsten. Het bestuur neemt
het aandachtspunt van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van individuele
correspondentie ter harte.
Het bestuur ziet de voortzetting van de
samenwerking met het verantwoordingsorgaan met vertrouwen tegemoet.
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Balans per 31 december 2013
(Na verwerking resultaatbestemming,
bedragen in duizenden euro’s)

Activa

2013

2012

Beleggingen (1)
Vorderingen en overlopende activa (2)
Liquide middelen (3)

851.122
3.806
5.700

883.790
1.180
2.919

Totaal van de activa

860.628

887.889

2013

2012

Stichtingskapitaal en reserves (4)
Technische voorzieningen (5)
Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

109.285
707.770
43.573

73.251
709.139
105.499

Totaal van de passiva

860.628

887.889

passiva
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Staat van baten en lasten over 2013
(Bedragen in duizenden euro’s)

2013

2012

Beleggingsresultaten (7)
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers (8)
Saldo overdracht van rechten (9)
Overige baten (10)

28.184
21.663
6.440
17

109.966
16.674
136
372

Totaal van de baten

56.304

127.148

20.259
1.344

19.961
1.144

Baten

Lasten
Pensioenuitkeringen (11)
Pensioenuitvoeringskosten (12)
Mutatie technische voorzieningen uit hoofde van:
l pensioenopbouw
l indexering en overige toeslagen
l rentetoevoeging
l onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
l wijziging marktrente
l overdracht van rechten
l overige
Mutatie technische voorzieningen (13)

20.312
7.792
2.514
./.
./.

15.178
10.137

21.097
22.812
6.439
5.483
./.

./.

20.772
45.373
131
1.545

1.369

51.592

Overige lasten (14)

36

12

Totaal van de lasten

20.270

72.709

Saldo staat van baten en lasten

36.034

54.439
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Kasstroomoverzicht over 2013
(Bedragen in duizenden euro’s)

Liquide middelen primo periode
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten
Uitgekeerde pensioenen
Administratiekosten
Diversen

./.
./.
./.

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Liquide middelen ultimo periode

2012

2.919

2.107

21.719
4.092
1
20.288
1.340
49

Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten
Aankopen en verstrekkingen van beleggingen
Verkopen en aflossingen van beleggingen
Ontvangen zekerheden
Ontvangsten directe beleggingsopbrengsten
Kosten van beleggingen

2013

./.
./.
./.

4.231
./.
./.
./.

178.697
221.770
64.697
23.514
3.340

./.
./.

./.
./.

16.644
631
270
19.885
936
452
3.364

167.622
46.544
104.351
24.124
3.221

1.450

4.176

5.700

2.919
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Toelichting algemeen
(Bedragen in duizenden euro’s,
tenzij anders vermeld)

Stichting Personeelspensioenfonds APG (hierna PPF APG) stelt
de jaarrekening op volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 Burgerlijk Wetboek met toepassing van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving.
PPF APG voert de pensioenregeling uit voor medewerkers van
APG. Per 1 juli 2013 zijn 512 werknemers van APG toegetreden tot het Personeelspensioenfonds APG. De opgebouwde
pensioenaanspraken tot 1 juli 2013 zijn niet overgedragen naar
PPF APG. Vanaf 1 juli 2013 vindt de nieuwe opbouw voor deze
toetreders plaats binnen PPF APG.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande
grondslagen in acht genomen:
l Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de kostprijs
tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt
vermeld. Voor kortlopende vorderingen en activa alsmede
kortlopende schulden en passiva wordt de kostprijs geacht
een redelijke benadering te zijn van reële waarde.
l Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
l Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.
l Een financieel actief en een financiële verplichting worden
gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid
om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af
te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten
op deze wijze af te wikkelen. De hiermee samenhangende
rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd
opgenomen.
l De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek vereist dat het bestuur
van het fonds zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing
van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de
periode waarin de schatting wordt herzien, en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

l

Vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen op balansdatum. De hierbij ontstane koersverschillen zijn in het
resultaat verwerkt.

Waardering van activa en passiva
Beleggingen (1)
De beleggingen worden aangehouden voor rekening en risico
van het pensioenfonds en gewaardeerd tegen reële waarde.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeontwikkelingen. Alle waardeontwikkelingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten verantwoord in de staat van baten en lasten.
Vastgoed
Deze post is samengesteld uit de beleggingscategorieën direct
vastgoed, indirect vastgoed en infrastructuur.
Direct vastgoed
Het directe vastgoed bestaat uit vastgoedbeleggingen die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren en die niet dienen voor eigen gebruik.
De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt
tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Na de
eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde is gebaseerd
op onder meer de huuropbrengsten uit lopende huurovereenkomsten en veronderstellingen inzake huurinkomsten
van toekomstige huurovereenkomsten inclusief leegstand en
huurincentives. Tevens wordt de aard, plaats en toestand van
het vastgoed in aanmerking genomen.
Uitgaven na het moment van activering worden alleen opgenomen als activum als het waarschijnlijk is dat toekomstige
economische voordelen zullen toekomen aan het fonds en
als de kosten van de vastgoedbelegging op betrouwbare wijze
kunnen worden vastgesteld.
Het directe vastgoed wordt jaarlijks gewaardeerd op actuele
waarde door onafhankelijke externe taxateurs. De waardering
is gebaseerd op marktwaarde en marktinformatie waarbij activa kunnen worden gewisseld tussen een goed geïnformeerde
bereidwillige koper en een goed geïnformeerde bereidwillige
verkoper in een zakelijke, objectieve transactie op de datum
van de waardering, in overeenstemming met de richtlijnen
van de Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland (IPD Property
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Index) van toepassing in Nederland.
Deze taxaties worden uitgevoerd in overeenstemming met
de richtlijnen van het ‘Royal Institute of Chartered Surveyors
Appraisal’ en de Valuation Standards (the Red Book). Deze
waarderingen worden één keer per jaar uitgevoerd door de
externe taxateur.
Indirect vastgoed
De beleggingen in indirect vastgoed worden gehouden door
middel van participaties in beleggingspools. De participaties
in beleggingspools worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, waarbij de nettovermogenswaarde wordt
bepaald op reële waarde volgens dezelfde grondslagen als in dit
hoofdstuk opgenomen.
Infrastructuur
Infrastructuur bestaat uit beleggingen in beleggingspools. De
beleggingen in infrastructuur worden gewaardeerd tegen de
nettovermogenswaarde, waarbij de nettovermogenswaarde
wordt bepaald op reële waarde volgens dezelfde grondslagen
als in dit hoofdstuk opgenomen.
Aandelen
Deze post is samengesteld uit de beleggingscategorieën
aandelen en overige kapitaalbelangen. De beleggingen in
aandelen worden gehouden door middel van participaties in
beleggingspools. De participaties in beleggingspools worden
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, waarbij de
nettovermogenswaarde wordt bepaald op reële waarde volgens
de volgende grondslagen. De beleggingspools waarin wordt
belegd waarderen beleggingen in aandelen tegen de reële
waarde, waar voorhanden tegen beurswaarde. Is er geen sprake
van een beursnotering, dan wordt de reële waarde op basis van
rendementswaarde (projectie van contant gemaakte toekomstige winsten) bepaald.
De overige kapitaalbelangen bestaan uit beleggingen in private
equity. Private equity wordt gewaardeerd tegen reële waarde.
De belangen worden gehouden via participaties in beleggingspools. De beleggingspools waarmee wordt belegd in deze
belangen waarderen de beleggingen in onderliggende fondsen
op reële waarde. De reële waarde van de titels in de beleggingspools wordt in beginsel bepaald op basis van de jaarrapportage
2013, als deze nog niet beschikbaar is wordt deze bepaald op
basis van de meest recente periodieke rapportage van het betreffende fonds, zo nodig gecorrigeerd voor gewijzigde (markt)
omstandigheden.
Vastrentende waarden
Obligaties
De beleggingen in obligaties betreffen beleggingen in obligaties en alternative inflation en worden nagenoeg geheel
gehouden door middel van participaties in beleggingspools.
De participaties in beleggingspools worden gewaardeerd tegen

de nettovermogenswaarde, waarbij de nettovermogenswaarde
wordt bepaald op reële waarde volgens de volgende grondslagen. De beleggingspools waarin wordt belegd, waarderen
beleggingen in vastrentende waarde tegen de reële waarde,
waar voorhanden tegen beurswaarde. Voor niet-beursgenoteerde vastrentende waarden wordt de waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen,
contant gemaakt op basis van de geldende martkrente.
Deposito’s en kasgeldleningen
Deposito’s en kasgeldleningen worden gewaardeerd op reële
waarde, dit is de contante waarde van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt op basis van de geldende marktrente.
De reële waarde wordt benaderd door de nominale waarde.
Overige beleggingen
De overige beleggingen bestaan uit beleggingen in commodities en hedgefondsen en worden gehouden door middel van
participaties in beleggingspools. De participaties in de beleggingspools worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, waarbij de nettovermogenswaarde wordt bepaald op
reële waarde volgens de volgende grondslagen. De beleggingspools waarin wordt belegd, waarderen overige beleggingen
tegen reële waarde, waar voorhanden tegen beurswaarde. Voor
niet-beursgenoteerde overige beleggingen wordt de waarde in
beginsel bepaald op basis van de jaarrapportage 2013. Als deze
nog niet beschikbaar is, is de reële waarde bepaald op basis
van de meest recente periodieke rapportage van het betreffende fonds, zo nodig gecorrigeerd voor gewijzigde (markt)
omstandigheden.
Derivaten
Valutatermijncontracten
PPF APG maakt voor het afdekken van valutarisico’s gebruik van
valutatermijncontracten. De valutatermijncontracten worden
gewaardeerd op marktwaarde. Deze wordt bepaald door de
waarde van de vreemde valuta tegen de termijnkoersen op afsluitmoment af te zetten tegen de waarde van de vreemde valuta
tegen de termijnkoersen op balansdatum. Het verschil tussen
deze twee waarden is de marktwaarde van de valutatermijncontracten. De termijnkoers op de balansdatum wordt berekend op
basis van de 16:00 (GMT) WM Fixing ultimo boekjaar.
Renteswapcontracten
Het fonds gebruikt renteswapcontracten voor het afdekken
van het renterisico. De renteswapcontracten worden gewaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde is de resultante van
de contante waarde van de toekomstige kasstromen, contant
gemaakt op basis van de geldende swapcurve. Daar waar er bij
de transacties sprake is van uitwisseling van zekerheden in de
vorm van geld, is de Eonia-curve gehanteerd.
Derivaten met een negatieve waarde ultimo boekjaar worden
opgenomen onder ‘Overige schulden en overlopende passiva’.
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Technische voorzieningen (5)
De post ‘Technische voorzieningen’ bestaat uit de voorziening
pensioenverplichtingen.

Het bestuur heeft ultimo 2013 besloten de jaarlaag voor 2014
toe te kennen aan de deelnemers die in 2014 de 62-jarige leeftijd bereiken, mits deze deelnemers bij het bereiken van deze
leeftijd aan de voorwaarden voor de aanvulling voldoen.

Voorziening pensioenverplichtingen
De voorziening pensioenverplichtingen is het bedrag dat
nodig is om dekking te bieden voor door verzekerden verworven pensioenrechten en is berekend als de contante waarde
van de verwachte pensioenuitkeringen. In deze voorziening
zijn tevens de verwachte lasten in verband met aanvullingen
opgenomen. De voorziening voor aanvullingen bestaat uit
twee delen, namelijk een voorziening voor voortzetting van
pensioenopbouw tijdens prepensioen en een voorziening voor
de zogenoemde jaarlaag. De jaarlaag bestaat uit de verwachte
lasten voor het toekennen van aanvullingsrechten voor het
komende jaar uit hoofde van de voorwaardelijke aanvullingsregeling voor deelnemers geboren na 1949. Het bestuur
besluit jaarlijks of er voldoende middelen beschikbaar zijn om
de jaarlaag voor het volgende jaar toe te kennen. De jaarlaag
is vastgesteld op dezelfde grondslagen als de voorziening
pensioenverplichtingen.

De voorziening is vastgesteld met gebruikmaking van de
navolgende actuariële grondslagen en veronderstellingen.
Rekenrente
De gehanteerde rekenrente is de rentetermijnstructuur ultimo
jaar zoals gepubliceerd door DNB. Dit betreft de rentetermijnstructuur op basis van een driemaandsgemiddelde met
toepassing van de Ultimate Forward Rate (UFR). Het hanteren
van de UFR houdt in dat voor ver in de toekomst liggende verplichtingen (20 jaar tot 60 jaar) een ten opzichte van de markt
aangepaste rentecurve wordt gehanteerd. Voor verplichtingen
korter dan 20 jaar geldt de rentetermijnstructuur op basis van
een driemaandsgemiddelde.
Onderstaand treft u aan de ontwikkeling van de rente
termijnstructuur.
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Overlevingstafels
De Prognosetafel 2012-2062 wordt gehanteerd, waarbij de
sterftekansen worden gecorrigeerd met leeftijdsafhankelijke
en geslachtsafhankelijke fondsspecifieke ervaringssterfte.
Leeftijdsverschil
Voor de berekening van de voorziening voor het partnerpensioen wordt de man verondersteld 3 jaar ouder te zijn dan de
vrouw.
Administratiekosten
Voor de dekking van administratiekosten zijn de volgende
voorzieningen getroffen. De netto contante waardefactor
voor de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen en de voorziening aanvullingsregelingen is verhoogd
met 3 procent, ter dekking van de uitbetalingkosten. Voor de
arbeidsongeschikte deelnemers en verzekerden met premievrije rechten is een voorziening getroffen van 3 procent van
het verzekerde ouderdomspensioen per toekomstig jaar tot de
pensioendatum.
Arbeidsongeschiktheid
Bij het optreden van arbeidsongeschiktheid worden de
in de toekomst te verwerven pensioenrechten volledig
afgefinancierd.
Wezenpensioen
In de voorziening pensioenverplichtingen is een opslag van
0,5 procent op de voorziening voor het niet-ingegaan ouderdomspensioen opgenomen ter financiering van opgebouwd
wezenpensioen.
Gehuwdheidsfrequentie
Ten behoeve van het nabestaandenpensioen bij niet ingegane
ouderdomspensioenen voor mannen en vrouwen wordt
gereserveerd op basis van het onbepaalde-partner-systeem.
De gehuwdheidsfrequenties (inclusief geregistreerd partnerschap) zijn hierbij tot 65 op 1 gesteld en nemen daarna af met
de sterftekans van de medeverzekerde. Ten behoeve van het
nabestaandenpensioen bij ingegane ouderdomspensioenen
voor mannen en vrouwen wordt gereserveerd op basis van het
bepaalde-partner-systeem.
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Resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen
als een vermeerdering van het economisch potentieel heeft
plaatsgevonden, samenhangend met een vermeerdering van
een actief of een vermindering van een verplichting en de
omvang daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt als een vermindering van het
economisch potentieel heeft plaatsgevonden, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering
van een verplichting en de omvang daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

Beleggingsresultaten (7)
Het beleggingsresultaat bestaat uit ‘directe beleggingsopbrengsten’ en ‘indirecte beleggingsopbrengsten’ minus de in
rekening gebrachte kosten van vermogensbeheer.
Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verantwoord:
l de netto exploitatieopbrengsten uit onroerende zaken;
l de interest van de respectievelijke beleggingen;
l de ontvangen dividenden alsmede de door de
beleggingspools herbelegde dividenden.
De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen zowel de
ongerealiseerde als de gerealiseerde waardeontwikkelingen.

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers (8)
Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop
zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
directe methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
(Bedragen in duizenden euro’s,
tenzij anders vermeld)

Activa
1. Beleggingen
De beleggingen zijn als volgt onderverdeeld:
2013

2012

Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

69.970
300.802
372.841
42.002
70.826

75.093
300.619
354.944
104.057
51.732

Subtotaal beleggingen

856.441

886.445

Liquide middelen aangehouden voor beleggingen

./.

Totaal beleggingen

5.319

./.

851.122

2.655
883.790

Verloopoverzicht beleggingen
Het verloop van de beleggingen is als volgt te specificeren

Boekwaarde

Aankopen en

Verkopen en

Waarde-

Boekwaarde

begin van

verstrek-

aflossingen

ontwikkeling

eind van

het jaar

kingen

Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

75.093
300.619
354.944
104.057
51.732

1.336
56.196
90.243
30.922

Subtotaal beleggingen

886.445

178.697

Liquide middelen aangehouden voor
beleggingen
Totaal beleggingen

./.

2.655
883.790

het jaar

./.
./.
./.
./.

4.070
96.969
58.576
9.365

./.

168.980

./.
./.
./.
./.

2.389
40.956
13.770
62.055
2.463

69.970
300.802
372.841
42.002
70.826

./.

39.721

856.441

./.

5.319
851.122
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Voor de waarde van de renteswapcontracten, verwerkt onder
de post ‘Derivaten’, is als zekerheid cash collateral ontvangen.
De ontvangen zekerheden ultimo 2013 bedragen 39,7 miljoen
euro (2012: 104,3 miljoen euro). De ontvangen cash collateral is
herbelegd volgens de beleggingsmix.
Waarderingsmethodieken
Schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn de beleggingen nagenoeg allemaal gewaardeerd
tegen reële waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen
een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen.

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten kan
gebruik worden gemaakt van genoteerde marktprijzen. Echter,
bepaalde financiële instrumenten, zoals derivaten, onderhandse leningen en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn
gewaardeerd door middel van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken, inclusief een verwijzing naar de huidige
actuele waarde van vergelijkbare instrumenten.
De schatting van de actuele waarde is een momentopname,
gebaseerd op de marktomstandigheden en de op dat moment
beschikbare informatie over het financiële instrument. Deze
schattingen zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een significante oordeelsvorming (zoals rentestand,
volatiliteit en schattingen van kasstromen) en kunnen daarom
niet met precisie worden vastgesteld.

Genoteerde marktprijzen

Geen genoteerde marktprijzen

overige
waarderingsOnafhankelijke

modellen en

actieve markt

afgeleid

taxaties

technieken

totaal

Per 31 december 2013
Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

-

19.554
290.610
372.841
42.002
70.826

49.022
-

1.394
10.192
-

69.970
300.802
372.841
42.002
70.826

Totaal 2013

-

795.833

49.022

11.586

856.441

Per 31 december 2012
Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

-

23.103
295.408
354.944
104.057
51.732

50.549
-

1.441
5.211
-

75.093
300.619
354.944
104.057
51.732

Totaal 2012

-

829.244

50.549

6.652

886.445
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Genoteerde marktprijzen
Actieve markt
Hieronder worden de beleggingen gepresenteerd die voor de
waardering gebruik maken van prijzen van onafhankelijke
prijsleveranciers in een actieve markt. Dit betreft dus zowel
beursnoteringen als prijzen die dagelijks worden verstrekt
door onafhankelijke prijsleveranciers.
Afgeleid
Hieronder worden de beleggingsfondsen gepresenteerd die
onderliggend overwegend beursgenoteerde beleggingen
bevatten. Ook de renteswapcontracten en valutatermijncontracten worden hieronder gepresenteerd. Om de aansluiting
van de tabel met het totaal van de beleggingen te handhaven
zijn de derivaten met een negatieve waarde niet opgenomen in
de tabel. Deze derivaten behoren ook tot de categorie ‘afgeleid’.
Verder worden hier de fondsen geclassificeerd waar op maandbasis in- en uitgetreden kan worden tegen de nettovermogens
waarde op basis van marktwaarde van de onderliggende
beleggingen.
Geen genoteerde marktprijzen
Onafhankelijke taxaties
Hieronder worden de beleggingen in het vastgoed gepresenteerd door middel van onafhankelijke taxaties. Voor de totstandkoming van deze onafhankelijke taxaties wordt verwezen
naar de waarderingsgrondslagen.
Overige waarderingsmodellen en –technieken
Hieronder worden niet-beursgenoteerde beleggingen gepresenteerd en de beleggingsfondsen die overwegend niet-beursgenoteerde beleggingen bevatten. In geval van fondsen betreft
dit fondsen waar niet op maandbasis in- en uitgetreden kan
worden.
Schattingen van actuele waarde
De belangrijkste gehanteerde methoden en veronderstellingen
voor het schatten van de actuele waarde van financiële instrumenten zijn:
l theoretische waarderingsmodellen op basis van marktdata
(derivaten en onderhandse leningen);
l intrinsieke waardebepaling op basis van al dan niet gespecificeerde rapportages van de desbetreffende vermogensbeheerders of, indien en voor zover deze niet beschikbaar zijn,
de kostprijs van de (recente) investeringen (private equity
en hedgefondsen).
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Vastgoed
2013

2012

Direct vastgoed
Indirect vastgoed

11.450
58.520

10.810
64.823

Totaal

69.970

75.093

2013

2012

Aandelen
Overige kapitaalbelangen

290.610
10.192

295.408
5.211

Totaal

300.802

300.619

Het directe vastgoed is extern getaxeerd.
Aandelen

Onder de overige kapitaalbelangen zijn beleggingen
in private equity opgenomen
2013

2012

Beursgenoteerde obligaties
Niet-beursgenoteerde obligaties

288.408
12.394

291.657
8.962

Totaal

300.802

300.619

De verdeling ‘beursgenoteerde aandelen’ en ‘niet-beursgenoteerde aandelen’ is gebaseerd op de beleggingen van de
fondsen waar in wordt geparticipeerd.

78

Vastrentende waarden
2013

2012

Obligaties
Deposito’s en kasgeldleningen

363.177
9.664

334.024
20.920

Totaal

372.841

354.944

2013

2012

Beursgenoteerde obligaties
Niet-beursgenoteerde obligaties

301.335
61.842

276.701
57.323

Totaal

363.177

334.024

Obligaties

De verdeling ‘beursgenoteerde obligaties’ en ‘niet-beursgenoteerde obligaties’ is gebaseerd op de beleggingen van de
fondsen waar in wordt geparticipeerd.
Deposito’s en kasgeldleningen
Deze categorie bestaat uit liquide middelen die voor korte
termijn zijn uitgezet.
Derivaten
De derivaten betreffen valutatermijncontracten en
renteswapcontracten.
2013

2012

Valutatermijncontracten
Renteswapcontracten

3.993
38.009

4.515
99.542

Totaal

42.002

104.057

In de jaarrekening worden de derivaten gesplitst in derivaten
die ultimo 2013 een positieve waarde hebben (opgenomen
onder de ‘Beleggingen’) en derivaten die ultimo 2013 een negatieve waarde hebben (opgenomen onder de ‘Overige schulden
en overlopende passiva’).
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Positieve

Negatieve

Saldo

Positieve

Negatieve

Saldo

waarde

waarde

2013

waarde

waarde

2012

2013

2013

2012

2012

Renteswaps
Valutatermijncontracten

38.009
3.993

./.
./.

2.660
319

35.349
3.674

99.542
4.515

./.

108

99.542
4.407

Totaal

42.002

./.

2.979

39.023

104.057

./.

108

103.949

Overige beleggingen
De overige beleggingen betreffen commodities en
hedgefondsen.
2013

2012

Commodities
Hedgefondsen

32.803
38.023

28.153
23.579

Totaal

70.826

51.732

2013

2012

Nog te ontvangen opbrengst beleggingen
Te ontvangen overdrachtswaarde
Te ontvangen uitkeringen
Nog te ontvangen premies
Nog te ontvangen rente

636
2.327
78
765
-

160
111
821
88

Totaal

3.806

1.180

2. Vorderingen en overlopende activa
Deze post wordt als volgt gespecificeerd:

In 2013 heeft een collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden tussen PPF APG en Stichting Pensioenfonds voor
de Woningcorporaties (SPW). De post ‘Te ontvangen overdrachtswaarde’ heeft met name betrekking op deze collectieve
waardeoverdracht (2.212) met SPW. De financiële afwikkeling
hiervan heeft plaatsgevonden in 2014.

80

3. Liquide middelen
Liquide middelen betreffen de saldi van de bankrekeningen
van het fonds. De middelen staan ter vrije beschikking.
2013

2012

Liquide middelen

5.700

2.919

Totaal

5.700

2.919

2013

2012

73.251
36.034

18.812
54.439

109.285

73.251

2013

2012

70.695
35.343

17.887
52.808

106.038

70.695

Passiva
4. Stichtingskapitaal en reserves
Deze post is als volgt samengesteld:

Stand per 1 januari
Toevoeging/onttrekking saldo van baten en lasten
Stand per 31 december

Algemene reserve
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd
aan de algemene reserve. De algemene reserve ad 109.285
(2012: 73.251) is onderverdeeld in een reserve pensioenen ad
106.038 (2012: 70.695) en een reserve aanvullingsregelingen
ad 3.247 (2012: 2.556).
Reserve pensioenen
Deze post is als volgt samengesteld:

Stand per 1 januari
Toevoeging/onttrekking saldo van baten en lasten
Stand per 31 december
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De reserve pensioenen is bestemd voor dekking van toekomstige pensioenverbeteringen en het opvangen van tegenvallers
zoals negatieve waardeontwikkelingen inzake beleggingen en
de eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit wijzigingen in de samenstelling van het deelnemersbestand.
Reserve aanvullingsregelingen
Deze post is als volgt samengesteld:
2013

2012

Stand per 1 januari

2.556

925

Resultaat beleggingen
Premies
Toekenning jaarlaag
Overig

130
2.110
1.445
104

263
2.159
760
31

Toevoeging saldo van baten en lasten
Stand per 31 december

De reserve aanvullingsregelingen is een reserve van waaruit
de voorwaardelijke aanvullingen gefinancierd worden. De
reserve dient daarnaast ter egalisering van de premies die voor
de aanvullingsregelingen geheven worden. De reserve aanvullingsregelingen neemt toe als gevolg van de toe te rekenen
beleggingsopbrengsten en de premie-inkomsten voor de
aanvullingsregelingen, en verminderd door toekenning van de
jaarlaag (inclusief saldo buffervereisten) in enig jaar.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad, waarop de toereikendheid van het fonds
wordt getoetst, wordt als volgt vastgesteld:
Beschikbaar vermogen (reserve pensioen + technische voorzieningen)
Technische Voorzieningen

Ultimo 2013 bedroeg de dekkingsgraad van PPF APG 115,0
procent. De dekkingsgraad is over 2013 toegenomen van 110,0
procent naar 115,0 procent. In de evaluatie van het herstelplan was uitgegaan van een dekkingsgraad van 115,4 procent.
Volgens het herstelplan dient het fonds uiterlijk eind 2023 uit
reservetekort te zijn. De vereiste dekkingsgraad van het fonds
bedraagt ultimo 2013 118,7 procent en de minimaal vereiste
dekkingsgraad 104,2 procent. Het fonds heeft daarmee ultimo
2013 een reservetekort, maar geen dekkingstekort.

./.
./.

./.
./.

691

1.631

3.247

2.556
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Solvabiliteit

Vereist eigen vermogen (o.b.v. feitelijke mix)
Vereist eigen vermogen (o.b.v. strategische mix)
Minimaal vereist eigen vermogen
Aanwezige solvabiliteit

2013

2012

134.573
132.375
29.613
106.038

133.664
132.350
29.894
70.695

2013

2012

709.139

657.547

20.312
7.792
2.514

15.178
10.137

De vermogenspositie kan ultimo 2013 worden gekarakteriseerd als niet voldoende vanwege een reservetekort.
PPF APG verkeert sinds eind september 2012 niet meer in een
dekkingstekort. Het fonds moet zich gedurende drie achtereenvolgende kwartaaleinden niet meer in een dekkingstekort
bevinden voordat het kortetermijnherstelplan wordt beëindigd. Dat was per eind maart 2013 het geval. Het kortetermijnherstelplan is ultimo 2013 derhalve niet meer van kracht.
Het langetermijnherstelplan is op overeenkomstige wijze beëindigd als het fonds drie achtereenvolgende kwartaaleinden
geen reservetekort meer kent.

5. Technische voorzieningen
Het verloop van de technische voorzieningen is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds
uit hoofde van:
l pensioenopbouw
l indexering en overige toeslagen
l rentetoevoeging
l onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
l wijziging marktrente
l overdracht van rechten
l overige mutaties
Stand per 31 december

./.
./.

21.097
22.812
6.439
5.483
707.770

./.

20.772
45.373
131
1.545
709.139
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De post ‘pensioenopbouw’ is ten opzichte van 2012 gestegen.
De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in de toetreding
van 512 deelnemers per 1 juli 2013. Dit betreft werknemers van
APG die, als onderdeel van cao-afspraken, eenmalig konden
kiezen om over te stappen van ABP naar PPF APG.
De stijging van de post ‘indexering en overige toeslagen’ wordt
veroorzaakt door de toegekende indexatie van 1,5 procent per
1 januari 2014. Omdat het indexatiebesluit in 2013 is genomen,
wordt het effect hiervan op de technische voorzieningen meegenomen in het verloop over 2013.
De post ‘onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten’ bestaat uit pensioenuitkeringen ad 20.207
(2012: 19.850) en de onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten ad 890 (2012: 922).
De marktrente die het fonds dient te gebruiken om de verplichtingen te waarderen, is in 2013 gestegen ten opzichte
van 2012. Een stijging van de marktrente leidt tot een daling
van de technische voorzieningen doordat betalingen in de
toekomst tegen een hogere rente worden verdisconteerd. De
wijziging van de marktrente heeft in 2013 geleid tot een daling
van de technische voorzieningen met 22.812. In 2012 was de
marktrente juist gedaald, hetgeen leidde tot een stijging van de
technische voorzieningen met 45.373.
De post ‘overige mutaties’ bestaat onder andere uit de toevoeging van de Incurred But Not Reported (IBNR) voorziening
voor zieke deelnemers ad 3.070 (2012: 0), de zogenaamde
jaarlaag voor de aanvullingsregeling ad 1.217 (2012: 639) en de
wijziging van de overlevingsgrondslagen ad 0 (2012: 669).
Voorziening pensioenverplichtingen
2013

Deelnemers
Gewezen deelnemers
Invalide deelnemers
Pensioengerechtigden

De toename in ‘Deelnemers’ komt met name door de toetreding
van 512 werknemers van APG per 1 juli 2013.

2012

aantal

bedrag

aantal

bedrag

1.846
2.836
82
1.558

201.499
215.918
3.941
286.412

1.338
2.846
87
1.490

193.577
227.235
4.579
283.748

6.322

707.770

5.761

709.139
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6. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn als volgt
te specificeren:
2013

2012

Derivaten met een negatieve waarde
Ontvangen zekerheden

2.979
39.654

108
104.351

Schulden uit hoofde van beleggingen

42.633

104.459

9
447
484
-

71
467
22
441
39

43.573

105.499

2013

2012

Te betalen uitkeringen
Te betalen belastingen
Te betalen waardeoverdrachten
Overige crediteuren
Overlopende passiva

Voor de waarde van de renteswaps is als zekerheid cash collateral ontvangen. De ontvangen zekerheden ultimo 2013 bedragen 39,7 miljoen euro (2012: 104,3 miljoen euro). De ontvangen
cash collateral is herbelegd volgens de beleggingsmix.
De collateralstand muteert dagelijks als gevolg van de waardeontwikkeling van de derivaten en eventuele nieuwe transacties.
Hiermee bestaat er een dagelijkse muterende terugbetalingsverplichting. Er wordt tussen de transactiepartijen cash uitgewisseld die gesetteld wordt op de eerstvolgende werkdag. Over
het collateral wordt rente verrekend conform de Credit Support
Annex (CSA) waarin de collateral voorwaarden zijn vastgelegd.
Het verloop van de post ‘Derivaten met een negatieve waarde’ is
als volgt:

Stand per 1 januari
Waardeontwikkelingen

108
2.871

Stand per 31 december

2.979

Dit betreft valutatermijncontracten met een negatieve waarde
ultimo 2013 in Amerikaanse dollars, Britse ponden, Japanse yens
en Zwitserse franken (0,3 miljoen negatief) (2012: 0,1 miljoen
euro negatief) en de renteswaps met een negatieve waarde (2,7
miljoen negatief) (2012: nihil).

./.

9.018
8.910
108
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Afgegeven

Opgevraagd

Openstaand

Openstaand

commitment

tot en met

tot en met

ultimo 2012

tot en met

2013

2013

10.000
9.000

8.574
1.667

1.426
7.333

2.497
7.520

8.500

1.955

6.545

2.297

42.300

9.907

32.393

27.365

l Aangegane verplichtingen hedge funds

27.544

27.544

-

1.169

Totaal

97.344

49.647

47.697

40.848

2013

Vastgoed
l Aangegane verplichtingen vastgoed
l Aangegane verplichtingen infrastructuur
Vastrentendewaarden

l Aangegane verplichtingen alternative Inflation

Overige kapitaalbelangen

l Aangegane verplichtingen private equity

Overige beleggingen

De aangegane verplichtingen vastgoed, infrastructuur,
alternative inflation, private equity en hedgefunds betreffen
kapitaaltoezeggingen die PPF APG zal gebruiken en inzetten
om langetermijnbeleggingen te financieren. De commitments
kunnen ‘gecalled’ worden op het moment dat passende beleggingskansen zich voordoen.
APG Treasury Center BV
APG Treasury Center BV (APG TC BV) is de centrale wederpartij
voor het liquiditeitenbeheer en de aan- en verkoop van over
the counter derivaten (OTC derivaten) voor de APG Fondsen
en de daarin deelnemende Nederlandse pensioenfondsen. De
APG Fondsen en de daarin deelnemende Nederlandse pensioenfondsen, waaronder PPF APG, zijn de Multi Client Partijen
van APG TC BV. De transacties tussen APG TC BV en marktpartijen zijn altijd in functie van transactiebehoeftes van de Multi
Client Partijen. APG TC BV opereert als service center, waarbij
alle winsten en verliezen uit hoofde van transacties maandelijks worden toegerekend aan de Multi Client Partijen (op basis
van het resultaattoekenningsbeleid) waarbij in beginsel geldt
dat iedere Multi Client Partij zoveel mogelijk de resultaten van
de voor die partij gesloten transacties krijgt toegerekend. APG
TC BV voert alle transacties uit in eigen naam als principal.
Multi Client Partijen sluiten een basisovereenkomst met
APG TC BV waarin onder meer is vastgelegd dat APG TC BV als
exclusieve tegenpartij voor OTC derivaten zal fungeren. Tevens
sluiten Multi Client Partijen ISDA Master Agreements en
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GMRA-contracten met APG TC BV. Op transacties tussen Multi
Client Partijen en APG TC BV is dus marktconforme documentatie van toepassing, inclusief een ‘best practice’ arrangement
voor uitwisseling van onderpand (de CSA).
Met marktpartijen zijn voor wat betreft de handel in OTC
derivaten ISDA-CSA overeenkomsten en voor repo’s GMRAcontracten gesloten.
Teneinde aan de kredietwaardigheidvereisten van Multi Client
Partijen en marktpartijen te kunnen voldoen, is voor de betalingsverplichtingen van APG TC BV jegens deze derden partijen een garantieovereenkomst gesloten waarbij de Stichting
Depositary APG Fixed Income Credits Pool en de Stichting
Depositary APG Developed Markets Equity Pool (hierna “de
Garantieverstrekkers”) garant staan in het geval APG TC BV
haar verplichtingen jegens deze partijen niet nakomt. De
Stichting Depositary APG Fixed Income Credits Pool en de
Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool
vervullen deze garantstelling in de hoedanigheid van bewaarder van de gelijknamige pools. De garantie houdt in dat de
garantieverstrekkers beiden garant staan ten opzichte van de
derde partij om alle betalingsverplichtingen van APG TC BV uit
hoofde van de overeenkomst (ISDA/GMRA) tussen deze derde
partij en APG TC BV te voldoen, na verrekening van eventueel
aan APG TC BV (op dat moment, in de toekomst of in geval van
onvoorziene omstandigheden) verschuldigde bedragen en
door APG TC BV verstrekt onderpand.
Indien een garantieverstrekker zou worden aangesproken
onder een garantieovereenkomst en deze de betreffende claim
van de derde partij heeft voldaan, dan verkrijgt de garantieverstrekker op basis van een overeenkomst een recht van regres
op APG TC BV en de Multi Client Partijen aan wie de onderliggende claim, waarvoor de garantie is aangesproken, kan
worden toegerekend. Op grond van dit regressysteem dragen
de Multi Client Partijen van APG TC BV uiteindelijk hun eigen
verplichtingen en risico’s.
Het risico dat gelopen wordt is beperkt als gevolg van het
uitvoeren van activiteiten binnen een besloten kring van
Nederlandse pensioenfondsen.

Langlopende contractuele verplichtingen
Inzake de uitvoering van pensioen- en vermogensbeheeractiviteiten is PPF APG meerjarige verplichtingen aangegaan
met derden tot uiterlijk 1 januari 2015. De hieraan verbonden
kosten zijn afhankelijk van diverse variabelen, zoals omvang
van het belegd vermogen, behaalde rendementen en aantal
deelnemers. Voor 2014 bedragen de verwachte kosten uit deze
overeenkomsten tezamen circa 4,4 miljoen euro.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013
(Bedragen in duizenden euro’s,
tenzij anders vermeld)

Baten
7. Beleggingsresultaten
De beleggingsresultaten zijn als volgt te specificeren:
2013

2012

Directe beleggingsopbrengsten
Indirecte beleggingsopbrengsten

23.990
7.534

24.146
89.041

Af: - kosten vastgoed in exploitatie
- kosten vermogensbeheer

31.524
39
3.301

113.187
110
3.111

28.184

109.966

De kosten vermogensbeheer bestaan (in de jaarrekening) uit
de door de vermogensbeheerder APG gefactureerde beheerfee
(3.253) en algemene kosten die toegerekend zijn vanuit pensioenuitvoeringskosten aan de kosten vermogensbeheer (48).
De netto beleggingsopbrengsten zijn per beleggingscategorie
als volgt te specificeren:
2013

2012

Kosten
Vermogensbeheer

Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Totaal
Af: Algemene kosten toegerekend vanuit
pensioenuitvoeringskosten

./.
./.
./.

Beleggings-

en exploitatie-

resultaten

kosten vastgoed

Totaal

Totaal

2.547
42.256
2.253
9.305
1.721

481
1.257
757
139
658

2.066
40.999
3.010
9.444
2.379

5.966
41.132
28.860
31.472
2.536

31.524

3.292

28.232

109.966

48

48

3.340

28.184

31.524

./.
./.
./.

109.966
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8. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
Deze post bestaat voornamelijk uit premieontvangsten van
werkgevers 15.372 (2012: 13.905) en werknemers 6.291 (2012:
2.769).
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld in de vorm van een percentage van de pensioengrondslag. Hierbij wordt gestreefd naar een stabiele premie
last. Het premiepercentage voor de middelloonregeling en
aanvullingsregeling uitgedrukt in een percentage van de
pensioengrondslag bedroeg in 2013 23,6 procent (2012: 27,8
procent). Het premiepercentage bestaat uit een werknemersgedeelte van 7,9 procent (2012: 5,6 procent) en een werkgeversgedeelte van 15,7 procent (2012: 22,2 procent).

Feitelijke premie middelloonregeling
Gedempte premie middelloonregeling
Kostendekkende premie middelloonregeling op rentetermijnstructuur
Feitelijke premie aanvullingsregelingen

De in bovenstaande tabel vermelde gedempte en kostendekkende premie betreffen de premies voor aftrek van de toegestane vrijval van solvabiliteit over de uitkeringen ter grootte
van 355 (2012: 275). Vanaf 2014 wordt, conform de afspraak
hierover met DNB, geen rekening meer gehouden met deze
solvabiliteitsvrijval.
De geheven premie van 19.552 was in 2013 hoger dan de
gedempte kostendekkende premie verminderd met de solvabiliteitsvrijval over de uitkeringen (19.775 -/- 355 = 19.420).
Er kan daarom worden geconcludeerd dat de geheven premie
toereikend is voor de pensioeninkoop in 2013. De geheven
premie was wel lager dan de zuivere kostendekkende premie
van 27.375. Het belangrijkste verschil tussen de gedempte
kostendekkende premie en de zuivere kostendekkende premie
is de discontovoet. Bij de gedempte kostendekkende premie
wordt gerekend met een vaste discontovoet van 4%. Bij de
zuivere kostendekkende premie wordt gerekend met de
door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.

2013

2012

19.552
19.775
27.375
2.110

14.515
14.261
20.304
2.159
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9. Saldo overdrachten van rechten
Deze post wordt als volgt gespecificeerd:
2013

Overgenomen pensioenverplichtingen
Overgedragen pensioenverplichtingen

./.

6.934
494

2012

./.

429
293

6.440

136

2013

2012

14.676
4.305
587
691

13.637
4.299
693
1.332

20.259

19.961

De post ‘Overgenomen pensioenverplichtingen’ is hoger als
gevolg van de Collectieve waardeoverdracht van Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (2.212). Daarnaast
zijn bij andere pensioenfondsen de waardeoverdrachten
in de loop van 2013 weer opgestart als gevolg van hogere
dekkingsgraden.

10. Overige baten
Deze post heeft betrekking op overige baten ad 17 (2012: 0) en
rente ad 0 (2012: 372).

LASten
11. Pensioenuitkeringen
De uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Ouderdomspensioenen
Nabestaandenpensioen
Invaliditeitspensioenen
Prepensioenen

12. Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten bestaan uit de door APG in
rekening gebrachte administratiekosten, en algemene kosten.
Het deel van de algemene kosten dat direct verband houdt
met vermogensbeheer wordt toegerekend aan de kosten
vermogensbeheer.
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Onderstaand volgt een overzicht van de in rekening gebrachte
pensioenuitvoeringskosten, bestaande uit administratiekosten en fondskosten, en de kosten dat direct verband houdt
met vermogensbeheer en worden toegerekend aan kosten
vermogensbeheer:
2013

Pensioenuitvoeringskosten
Administratiekosten (rechtenbeheer)
Fondskosten (waaronder kosten in rekening gebracht door derden en
door toezichthouders)

1.132

907

260

237

Subtotaal pensioenuitvoeringskosten
Af: Algemene kosten toegerekend aan kosten vermogensbeheer
Totaal pensioenuitvoeringskosten

1.392

1.144

48

-

1.344

1.144

De accountantskosten, onderdeel van de hiervoor vermelde
fondskosten, zijn als volgt verdeeld:

Onderzoek jaarrekening
Overige controle opdrachten

2012

2013

2012

35
1

35
9

36

44

Personeelspensioenfonds APG

JAARVERSLAG 2013

91

13. Toevoeging technische voorzieningen
De toevoeging aan de technische voorzieningen is als volgt
te specificeren:

Toevoeging pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Rentetoevoeging
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten
Wijziging marktrente
Mutatie overdracht van rechten
Overige mutaties
Totaal

14. Overige lasten
Deze post heeft betrekking op bankkosten ad 3 (2012: 1) en
overige lasten ad 33 (2012: 11).

2013

2012

20.312
7.792
2.514

15.178
10.137

./.
./.

21.097
22.812
6.439
5.483

./.

1.369

./.

20.772
45.373
131
1.545
51.592
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Toelichting op het kasstroomoverzicht over 2013

Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten
De stijging van de premiebijdragen van werkgevers en
werknemers wordt mede veroorzaakt door een stijging
in actieve deelnemers als gevolg van de toetreding van
512 werknemers per 1 juli 2013 van APG tot Stichting
personeelspensioenfonds APG.
De stijging van de inkomende waardeoverdrachten
wordt mede veroorzaakt door enkele grote individuele
waardeoverdrachten in 2013.

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
De daling van de ontvangen zekerheden is het gevolg van de
afname van de collateral positie gedurende 2013.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen die vermeldenswaardig zijn.
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Beheersing van de risico’s

In het bestuursverslag is ingegaan op de beleidsmatige aspecten van risicobeleid- en beheer. In deze paragraaf worden de
kwantitatieve en kwalitatieve toelichtingen op de posten in de
balans opgenomen.

Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico van het fonds is het risico dat PPF
APG niet beschikt over voldoende vermogen om te kunnen
voldoen aan haar (toekomstige) pensioenverplichtingen. De
solvabiliteit wordt gemeten volgens de richtlijnen die bepaald
zijn door de toezichthouder, opgenomen in het Financieel
Toetsingskader (FTK). Dat zijn de dekkingsgraad en het vereist
eigen vermogen. Deze methodiek houdt rekening met de beschikbaarheid van buffers. Deze buffers zijn ter dekking van de
diverse risico’s die impact hebben op de mate waarin PPF APG
in staat wordt geacht te kunnen voldoen aan haar toekomstige
verplichtingen. De methodiek toont hoe gevoelig wij zijn voor
negatieve scenario’s, zoals een daling van de rente of een daling
van de aandelenkoersen.
Solvabiliteit wordt bepaald door het aanwezige vermogen af
te zetten tegen het Vereist Eigen Vermogen (VEV) enerzijds en
het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) anderzijds. Als
het aanwezige vermogen minder is dan het VEV, is sprake van
een reservetekort. Als daarnaast het aanwezige vermogen ook
lager is dan het MVEV, is sprake van een dekkingstekort.
Bij het beoordelen van de solvabiliteit met als horizon het komende jaar 2014 wordt uitgegaan van het VEV op basis van het
beleggingsplan 2014, aangezien de beleggingsmix gedurende
2014 naar verwachting goed aan zal sluiten bij het beleggingsplan. Daarom is dit een goede basis voor het beoordelen van
het gemiddelde risico in het komende jaar en voor de benodigde solvabiliteitsreserve. In onderstaande berekening van
het VEV wordt daarentegen, conform de richtlijnen voor de
jaarrekening, uitgegaan van de feitelijke beleggingsportefeuille ultimo 2013. Daarmee wordt aangesloten bij de momentopname van de balanssituatie ultimo 2013. De rapportage over de
solvabiliteit in onderstaand overzicht wijkt hierdoor enigszins
af van de bestuurlijke beoordeling van de solvabiliteit in het
bestuursverslag.

Bij de toepassing van het standaardmodel onderscheidt PPF
APG de volgende solvabiliteitsreserves:
S1: de solvabiliteitsreserve voor het renterisico (het effect van
de meest ongunstige wijziging van de rentetermijnstructuur). Hierin is ook het effect meegenomen van een renteschok op de beleggingen in alternative inflation (inflation
linked bonds);
S2: de solvabiliteitsreserve voor het marktrisico op zakelijke
waarden. Het effect van een daling van de zakelijke waarden aan de hand van een daling van de waarde van:
l
aandelen in ontwikkelde markten met 25 procent;
l
aandelen in opkomende markten met 35 procent;
l
private equity met 30 procent;
l
hedge funds en alternative inflation met 30 procent;
l
direct vastgoed met 15 procent, en
l
indirect vastgoed en infrastructuur met 25 procent;
S3: de solvabiliteitsreserve voor het valutarisico (het effect van
een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro
met 20 procent);
S4: solvabiliteitsreserve voor het risico op grondstoffen (het
effect van een daling van de waarde van grondstoffen met
30 procent);
S5: solvabiliteitsreserve voor het kredietrisico (het effect van
een toename van de actuele credit spread met 40 procent);
S6: solvabiliteitsreserve voor het verzekeringstechnisch risico
(door middel van een verzekeringsrisico-opslag wordt het
verzekeringstechnisch risico gefinancierd);
S7: de solvabiliteitsbuffer voor liquiditeitsrisico
(deze is vastgesteld op nihil);
S8: de solvabiliteitsbuffer voor concentratierisico
(deze is vastgesteld op nihil);
S9: de solvabiliteitsbuffer voor operationeel risico
(deze is vastgesteld op nihil);
S10: de solvabiliteitsbuffer voor actief beheer risico
(deze is vastgesteld op nihil).
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Surplus of tekort op FTK-grondslagen (in miljoenen euro):
2013

2012

Technische voorziening pensioenverplichtingen (a)

707,8

709,1

Buffers
l S1 Renterisico
l S2 Risico zakelijke waarden
l S3 Valutarisico
l S4 Grondstoffenrisico
l S5 Kredietrisico
l S6 Verzekeringstechnisch risico
l Diversificatie-effect

34,0
106,9
35,9
10,0
5,2
21,9
79,3

31,3
108,2
34,2
9,3
7,3
22,1
78,7

./.

./.

Totaal S (vereiste buffers) (b)

134,6

133,7

Vereist vermogen (a+b)
Beschikbaar vermogen (totaal activa – schulden – reserve
aanvullingsregeling = pensioenvermogen)

842,4

842,8

813,8

779,8

Tekort

Het vereist eigen vermogen wordt gevormd door de som van
de solvabiliteitsreserves gecorrigeerd met de diversificatie tussen de risicotypen. Het feitelijk eigen vermogen wordt vergeleken met het vereist eigen vermogen. Eind 2013 was het feitelijk
eigen vermogen kleiner dan het vereist eigen vermogen; er
was sprake van een reservetekort. Het feitelijk eigen vermogen
was wel groter dan het minimaal vereist eigen vermogen.
Er was dus geen sprake van een dekkingstekort.

S1 Renterisico
Het renterisico wordt bepaald door de rentegevoeligheid (de
duration) van de beleggingen en pensioenverplichtingen. Hoe
groter de duration van de verplichtingen, hoe groter de gevoeligheid voor een renteverandering. De effectieve duration van
de beleggingen exclusief derivaten bedraagt 5,6 (2012: 5,5) en
inclusief derivaten 8,9 (2012: 9,0). De duration inclusief derivaten staat in relatie tot de omvang van de vastrentende waarden
exclusief derivaten. De modified duration van de verplichtingen bedraagt 16,8 (2012: 17,2).

./.

28,6

./.

63,0

Rentegevoeligheid (duration):

Duration beleggingen
inclusief derivaten
Duration (pensioen)
verplichtingen

2013

2012

8,9

9,0

16,8

17,2
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Het beleid voor de renteafdekking wordt geformuleerd als
percentage van de netto-verplichtingen (renterisico van
de verplichtingen minus renterisico van de vastrentende
waarden). De strategische renteafdekking voor de lange
termijn is bepaald op 75 procent. De norm voor de renteafdekking zal worden uitgebreid van het huidige niveau naar het
strategische niveau. Dit is afhankelijk van het niveau van de
dertigjaarsswaprente.
In 2013 was de norm voor de afdekking van het renterisico 50
procent. De staffel met niveaus van de dertigjaarsswaprente
om de norm voor de renteafdekking gefaseerd te verhogen, is
aangepast aan de marktomstandigheden. PPF APG gebruikt een
methode om het niveau van de renteafdekking opnieuw te balanceren naar een niveau binnen de bandbreedte. Dit gebeurt
als de feitelijke renteafdekking zich op een maandelijkse evaluatiedatum buiten de vastgestelde bandbreedte begeeft. Binnen
de bandbreedte hanteert PPF APG een actief beleid voor de
positionering op de rentecurve, zolang dat duration-neutraal
plaatsvindt. Dat laatste houdt in dat de vermogensbeheerder
alleen het mandaat heeft om de positionering op de rentecurve
aan te passen. Dit geldt niet voor de hoogte van de renteafdekking, behalve als het bijsturen betreft op het moment dat de
bandbreedte wordt overschreden.
Het percentage waarmee de netto-pensioenverplichtingen zijn
afgedekt, is het afgelopen jaar van 47,3 procent toegenomen
naar 50,0 procent eind 2013.
De duration van de beleggingen 8,9 is vrijwel gelijk gebleven
aan die van 2012 (9,0).

S2 Marktrisico
Het marktrisico op zakelijke waarden heeft betrekking op
aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen. Marktrisico’s
ontstaan doordat de waarde van de beleggingen fluctueert met
de macro-economische ontwikkelingen en de markt. PPF APG
streeft naar een goede afweging tussen risico en rendement
en kiest ervoor het marktrisico te beperken. Dat doen we door
binnen de beleggingsportefeuille een evenwichtige verdeling en spreiding over beleggingscategorieën toe te passen. In
het hoofdstuk vermogenbeheer in het bestuursverslag is de
beleggingsmix met de spreiding weergegeven. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van de vastgestelde bandbreedtes voor de
liquide beleggingscategorieën. Op het gebied van de beleggingen in aandelen is gezorgd voor een evenwichtige verdeling
over regio’s en sectoren. Er zijn begrenzingen gesteld op het
gebied van de instrumenten waarin is belegd en de maximale
posities die zijn ingenomen. Het bestuur wordt hierover
in de beleggingsrapportages van de vermogensbeheerders
geïnformeerd.

De regioverdeling van de aandelenportefeuille ultimo 2013 is
als volgt (in procenten):
Regio

2013

2012

Europa
Verenigde Staten
Japan
Pacific (exclusief Japan)
Opkomende markten

39,9
34,6
5,5
1,5
18,5

40,4
36,4
5,4
2,1
15,7

100,0

100,0

Totaal

De spreiding van de aandelenportefeuille over de verschillende
sectoren ultimo 2013 is als volgt (in procenten):
Sector

2013

2012

Consumptiegoederen
Financiële instellingen
Energie
Farmacie
Industrie en transport
ICT
Telecom
Basisindustrie
Overig

20,8
19,8
12,6
9,9
9,4
10,2
5,8
6,3
5,2

20,7
20,3
13,3
10,1
9,3
9,5
5,0
7,9
3,9

100,0

100,0

Totaal

We spreiden ook onze beleggingen in vastgoed en alternatieve beleggingen. Zo beleggen we in indirect beursgenoteerd,
indirect niet-beursgenoteerd en direct vastgoed. Binnen de
alternatieve beleggingen beleggen we in verschillende categorieën, zoals grondstoffen, hedge fondsen, private equity en
infrastructuur. Hier vindt ook spreiding plaats over strategieën, regio’s, sectoren etc. Zie voor een toelichting daarop het
hoofdstuk vermogensbeheer in het jaarverslag.
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S3 Valutarisico
Het bestuur van PPF APG wil de risico’s op de belangrijkste
valuta’s voor het merendeel afdekken. Het valutabeleid is in
2013 niet gewijzigd. De mate van afdekking van Amerikaanse
dollars, Britse ponden en Japanse yen is ongewijzigd in 2013
op 80%. Eind 2013 resteerde een valutarisico van 21,3% (2012:
20,3%) op het belegd vermogen.
De valutapositie voor en na afdekking kan als volgt worden
weergegeven:
2013

2012

Beleggingen
in vreemde
Valuta

Amerikaanse dollar
Britse pond
Japanse yen
Zwitserse frank
Overige valuta

valuta

Valuta-

Netto-positie

Netto-positie

(in procenten)

afdekking

(in procenten)

(in procenten)

33,3
4,8
2,3
2,1
11,4

25,2
3,7
1,9
1,7
-

8,0
1,1
0,4
0,4
11,4

7,5
1,0
0,6
0,5
10,8

Via de beleggingsrapportages vindt monitoring van deze
afdekking plaats.

S4 Grondstoffenrisico

S5 Kredietrisico

Beleggingen in beleggingsfondsen die in grondstoffen beleggen maken deel uit van de alternatieve beleggingen van PPF
APG. Hierbij vindt spreiding plaats over type grondstoffen en
strategieën. Een commodity is een bulkgoed, een massa-geproduceerd ongespecialiseerd poduct, (veelal) een vervangbaar
goed als grondstoffen en agrarische producten. Het commodityrisico komt tot uitdrukking in de onderliggende waarde van
de beleggingen in commodity termijncontracten (notionals).
De beleggingsportefeuille bestaat voor 32,8 miljoen euro uit
beleggingen in beleggingsfondsen die beleggen in commodities. De exposure welke samenhangt met deze beleggingen valt
te verdelen over basismaterialen (3,5 miljoen euro), energie
(24,4 miljoen euro) en dagelijkse goederen (3,5 miljoen euro).
Tegenover deze exposures die voortvloeien uit de commodity
posities worden deposito’s aangehouden voor een bedrag van
31,3 miljoen euro.

Het kredietrisico is het risico dat een debiteur niet aan haar
rente- en aflossingsverplichtingen van een vastrentende
waarde kan voldoen. De mate van kredietwaardigheid wordt
uitgedrukt in de rating van een debiteur. Het beleid van PPF
APG is vooral te beleggen in partijen met een hoge rating;
binnen de classificaties van AAA tot en met BBB. Dat is de
investment grade-categorie. In de categorie non-investment grade
(lager dan BBB) is beperkt geïnvesteerd.
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S6 Verzekeringstechnisch risico

Verdeling vastrentendewaardenportefeuille (in procenten)
Percentage

Percentage

Classificatie

2013

2012

AAA
AA
A
BBB
Lager dan BBB
Geen rating

45,9
19,0
7,1
22,3
5,2
0,5

52,1
20,8
6,7
15,2
4,7
0,5

100,0

100,0

Totaal

In bovenstaande tabel zijn vastrentende beleggingen zonder
externe kredietbeoordeling met een waarde van 37,2 miljoen euro (9 procent) (2012: 45,2 miljoen euro (12 procent))
opgenomen in de categorie AAA. Deze beleggingen hebben een
kortlopend karakter.
In onderstaande tabel is de marktwaarde van de beleggingen
in staatsobligaties van overheden van de eurolanden met een
verlaagde kredietwaardigheid opgenomen.
Marktwaarde beleggingen staatsobligaties in eurolanden met
een verlaagde kredietwaardigheid.
Marktwaarde
ultimo 2013
(in miljoenen
Classificatie

euro’s)

Italië
Spanje
Ierland
Portugal
Griekenland

27,1
17,1
2,1
-

Totaal

46,3

RATING

BBB
BBB
BBB
BB
B

De belangrijkste verzekeringstechnische of actuariële risico’s
zijn de risico’s van langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid en het toeslagrisico.
Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico dat deelnemers
langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij
de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen. Als
gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting. Door
toepassing van prognosetafels met adequate correcties voor
ervaringssterfte is het langlevenrisico, conform de huidige
inzichten, geheel verdisconteerd in de waardering van de
pensioenverplichtingen.
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van
overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen waarvoor door het fonds mogelijk te kleine voorzieningen
zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. Het arbeidsongeschiktheidsrisico heeft als gevolg dat
het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling
bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (‘schadereserve’). Voor dit risico wordt jaarlijks
een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de
risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het
resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie
worden periodiek getoetst en eventueel herzien.
Voor zieke deelnemers wordt daarnaast een Incurred But Not
Reported (IBNR) voorziening aangehouden. Deze dekt, in het
scenario dat er geen premie meer binnenkomt, de verwachte
schadelasten voor deelnemers die op de balansdatum ziek zijn,
maar nog niet arbeidsongeschikt. Het toeslagrisico omvat het
risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen op pensioen toe te kennen in relatie tot de algemene loon- en prijsontwikkeling niet kan worden gerealiseerd. De mate waarin deze
ambitie kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, beleggingsrendementen, looninflatie
en demografie (beleggings- en actuariële resultaten) echter,
afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds.
Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is.
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S7 Liquiditeitsrisico
De beleggingsportefeuille van het fonds bestaat grotendeels
uit beleggingsfondsen die voor een groot deel in liquide beleggingen in de vorm van beursgenoteerde staatsobligaties en
aandelen beleggen. De beleggingsportefeuille bestaat echter
ook uit minder liquide beleggingen en beleggingen die niet of
nauwelijks direct verkoopbaar zijn. Het liquiditeitsrisico bestaat eruit dat bezittingen of beleggingen van het fonds in deze
minder liquide categorieën verkocht moeten worden om door
het fonds benodigde liquiditeiten vrij te maken, wat enkel
tegen hoge kosten mogelijk is. Als gevolg van de noodzaak tot
het leveren van onderpand voor derivaten zoals renteswaps en
valutatermijncontracten of het afrekenen van deze derivatenposities, kan op enig moment liquiditeitsbehoefte ontstaan.
Aan de liquiditeitsbehoefte kan veelal volledig worden voldaan
door verkoop van liquide beleggingscategorieën, echter door
onevenredig veel liquide beleggingen te verkopen zal het relatieve gewicht van andere beleggingscategorieën groter worden. Dit kan tot een ongewenste verdeling van het vermogen
over beleggingscategorieën leiden. In de liquiditeitsbehoefte
ten behoeve van pensioenuitkeringen kan door middel van de
premie-inkomsten en de kasstromen uit beleggingen worden
voorzien. Het liquiditeitsrisico van de verplichtingen is gering
aangezien met redelijk grote zekerheid te voorspellen valt wat
de uitgaande kasstromen zijn.
Liquiditeitsbehoefte vloeit voornamelijk voort uit posities in
derivaten die het fonds gebruikt om ongewenste risico’s af
te dekken, zoals valutatermijncontracten en renteswaps. Op
basis van historische stressomstandigheden krijgt het fonds
periodiek inzicht in de liquiditeitsbehoefte voortvloeiend uit
de derivatenposities. Tevens is het saldo van de premie-inkomsten en de pensioenuitkeringen van invloed op de liquiditeitspositie. In het geval de liquiditeitsbehoefte onder normale
omstandigheden, dan wel een stress scenario hoger is dan de
stand van de liquide middelen, kan het noodzakelijk zijn om
(liquide) beleggingen te verkopen om aan de onderpandverplichtingen te voldoen. Eind 2013 zijn er voldoende beleggingen aanwezig die op korte termijn en zonder noemenswaardige waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om een
onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.
Het toe- en uittreden tot de beleggingsfondsen kan conform de
geldende contractuele voorwaarden.
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 19 juni 2014

Namens het bestuur,
Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM
Drs. M. Brouwer MPLA
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Overige
gegevens
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Statutaire bestemming van het
saldo van baten en lasten

Als onderdeel van de werkzaamheden
voor de opdracht:
l

De statuten bevatten geen regeling omtrent de bestemming van het saldo van
baten en lasten.
l

Bestemming van het saldo van
baten en lasten
Krachtens het besluit van het bestuur
van PPF APG in de bestuursvergadering,
genomen op 12 juni 2014, is het saldo
van baten en lasten over 2013 verwerkt
in de reserve pensioenen en reserve
aanvullingsregelingen.
l

Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Personeelspensioenfonds
APG te Amsterdam is aan Aon
Consulting Nederland cv de opdracht
verleend tot het afgeven van een
actuariële verklaring als bedoeld in de
Pensioenwet over het boekjaar 2013.
Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is
gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand
gekomen onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur van het pensioenfonds.
Voor de toetsing van de fondsmiddelen
en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de
financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. De accountant
van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien
van de betrouwbaarheid (materiële
juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die
voor mijn oordeel van belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik
onderzocht of is voldaan aan de artikelen
126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte
administratieve basisgegevens zijn
zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde
berekeningen heb aanvaard.

heb ik ondermeer onderzocht of de
technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het
vereist eigen vermogen toereikend
zijn vastgesteld, en
heb ik mij een oordeel gevormd
over de vermogenspositie van het
pensioenfonds.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel
belang bevatten. Ik heb mij een oordeel
gevormd over de waarschijnlijkheid
waarmee het pensioenfonds de tot
balansdatum aangegane verplichtingen
kan nakomen, mede in aanmerking
nemend het financieel beleid van het
pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de
uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn
mening een deugdelijke grondslag voor
mijn oordeel.
Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel
bezien, toereikend vastgesteld.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het
wettelijk vereist eigen vermogen, maar
niet lager dan het wettelijk minimaal
vereist eigen vermogen.
Gemeten naar de wettelijke maatstaf
is ten aanzien van de verplichtingen,
aangegaan tot balansdatum, sprake van
een reservetekort.
Met inachtneming van het voorafgaande
heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan
aan de artikelen 126 tot en met 140 van
de Pensioenwet, met uitzondering van
artikel 132.

De vermogenspositie van Stichting
Personeelspensioenfonds APG is naar
mijn mening niet voldoende, vanwege
het reservetekort.

Rotterdam, 19 juni 2014

Drs. Mark van de Velde, AAG
verbonden aan Aon Consulting
Nederland cv
l

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting 		
Personeelspensioenfonds APG
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van de Stichting
Personeelspensioenfonds APG te
Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten
over 2013 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting
Personeelspensioenfonds APG is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het
saldo van baten en lasten getrouw dient
weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven
van een oordeel over de jaarrekening
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op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van de

Stichting Personeelspensioenfonds APG
per 31 december 2013 en van het saldo
van baten en lasten over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f
BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding
van het onderzoek of het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1
onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden
wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel
2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 19 juni 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C. Besters RA
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Bijlage 1
Afkortingen
en begrippen
Aanvullingsregeling
Een regeling voor werknemers die al
voor 2006 in de regeling deelnemen, aan
bepaalde voorwaarden voldoen en vanwege hun leeftijd geen volledig pensioen
kunnen opbouwen.
Abtn
Actuariële en bedrijfstechnische nota.
AFM
Autoriteit Financiële Markten.
ALM
Asset Liability Management. Dit is
een methode waarbij de strategische
beleggingsmix afgestemd wordt met de
verplichtingenstructuur van het fonds.
Hierbij wordt rekening gehouden met
het premie- en toeslagenrisico en het
risico van onderdekking.
Alternatieve beleggingen (alternative
investments)
Alternatieve beleggingen is de verzamelnaam van beleggingsmogelijkheden
die gericht zijn op het behalen van
een aantrekkelijke verhouding tussen
rendement en risico en een beperkte
samenhang laten zien met obligatie- en
aandelenrendementen. Onder alternatieve beleggingen vallen commodities,
private equity en hedgefondsen.
Belegd vermogen
Dit is de totale waarde van de beleggingen van het fonds.
Beschikbaar eigen vermogen
Dit betreft de Algemene reserve van het
fonds. Het beschikbaar eigen vermogen
is een onderdeel van het beschikbaar
vermogen dat gebruikt wordt om de
dekkingsgraad te berekenen.

Beschikbaar vermogen
Dit betreft de som van het totaal van de
technische voorzieningen voor risico
van het fonds en het beschikbaar eigen
vermogen. Dit beschikbaar vermogen
wordt gebruikt als teller in de breuk om
de dekkingsgraad te berekenen.
CEM
CEM (Cost Effectiveness Measurement
Inc.) is een Canadese organisatie die
zich toelegt op het meten van kosteneffectiviteit door vergelijkingen te maken
van de gegevens van organisaties met
normgroepen.
Commodities
Grondstoffen. Dit kunnen grondstoffen
van verschillende aard zijn, zoals olie,
graan of (edel)metalen.
Deelnemer
Een deelnemer is iemand die pensioen
opbouwt in de pensioenregeling van PPF
APG.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen
het beschikbaar vermogen en de pensioenverplichtingen. Deze wordt berekend volgens de regels van DNB. De hoogte van de
marktrente speelt hierbij een grote rol. Een
daling van de marktrente geeft een stijging
van de verplichtingen van de toekomstige
pensioenen. Bij een stijging van de marktrente dalen deze verplichtingen juist.
DNB
De Nederlandsche Bank.
Financieel Toetsingskader (FTK)
Het financieel toetsingskader geeft
regels over de wettelijke financiële
verplichtingen van pensioenfondsen en
is opgenomen in de Pensioenwet.
Gewezen deelnemer
Een gewezen deelnemer is iemand die
geen pensioen meer opbouwt (maar
geen pensioengerechtigde is) in de
pensioenregeling van PPF APG, omdat
hij of zij niet meer werkzaam is bij de
APG Groep of gelieerde werkgevers, en

de deelneming ook niet op een andere
wijze heeft voortgezet. Een gewezen
deelnemer behoudt wel het recht op de
al opgebouwde pensioenaanspraken en
ontvangt eventueel een toeslag.
Hedgefonds
‘Hedgen’ is het afdekken van risico’s.
Een hedgefonds is een beleggingsfonds
dat onder alle omstandigheden een
positief rendement probeert te halen.
Schommelingen op de beurs hebben
over het algemeen weinig invloed op het
rendement van hedgefondsen.
ISAE-3402-verklaring
Een rapport voor de certificering van de
interne beheersing van de processen in
de dienstverlenende organisaties.
Marktrente
De marktrente is de rente zoals deze
op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.
Opportunities
Investeringen in rechten van films van
tv-series, farmaceutische royalty’s en
investeringen in energie-infrastructuur
en energie-mezzanine-financieringen.
OTC derivaten
Over-the-counter derivaten, derivaten
die niet centraal gehandeld worden
maar onderling met een tegenpartij tot
stand komen.
Pensioengrondslag
Het gedeelte van het loon dat de grondslag vormt voor de pensioenopbouw.
Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen van een pensioenfonds omvatten de huidige waarde
van alle huidige en toekomstige pensioenuitbetalingen, gerekend van ‘nu’ tot
het moment waarop de langstlevende
pensioengerechtigde is overleden. Om
de huidige contante waarde van de
pensioenverplichtingen te berekenen,
gebruikt een pensioenfonds bepaalde
grondslagen, zoals de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur en de
levensverwachting.
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Performance
Dit is het behaalde resultaat van de
beleggingsportefeuille.

Solvabiliteit
Verhouding tussen totale bezittingen en
schulden.

PPF APG
Stichting Personeelspensioenfonds APG.

Statuten
De grondregels van een instelling. In
de statuten van het fonds is de interne structuur omschreven. Er zijn
onder andere bepalingen inzake de
bevoegdheden en verplichtingen van
het bestuur opgenomen. Ook de wijze
van benoeming van de bestuursleden is
opgenomen.

Premiegrondslag
Het gedeelte van het loon dat de grondslag vormt voor de premieberekening.
Private equity
Investeringen in niet-beursgenoteerde
ondernemingen.
Rekenrente
Fictief rendementspercentage dat het
belegd vermogen in de toekomst wordt
geacht op te brengen. Daarmee is rekenrente ook het discontopercentage dat
gebruikt wordt om te berekenen hoeveel
geld er nu moet zijn om verplichtingen
voor toekomstige uitkeringen af te
dekken.
Renterisico
Renterisico is het risico dat het financiële resultaat van een pensioenfonds
wordt beïnvloed door schommelingen
van het rentepercentage. Een daling van
het rentepercentage heeft een negatief
effect op het resultaat, een stijging van
het rentepercentage heeft een positief
effect op het resultaat. Om te voorkomen
dat een daling van het rentepercentage
grote verliezen tot gevolg heeft, kunnen
pensioenfondsen zich hiervoor verzekeren. Dit noemt met ook wel het afdekking van het renterisico.
Rentetermijnstructuur (RTS)
De rentetermijnstructuur (RTS) geeft
het verband weer tussen de looptijd van
een vastrentende belegging enerzijds
en de daarop te ontvangen marktrente
anderzijds. De pensioenverplichtingen
van het fonds worden berekend op basis
van de RTS van risicovrije vastrentende
waarden.
Service Level Agreements (SLA)
Afspraken over het niveau van de te
leveren dienstverlening tussen PPF APG
en de opdrachtnemers.

SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Toeslag
Toeslag is de verhoging van opgebouwde
pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen. PPF APG past toeslag toe
als de omstandigheden dat toelaten. Dit
houdt in dat er geen recht is op toeslag.
Het is niet zeker of en in hoeverre er in
de aankomende jaren toeslag zal plaatsvinden. Het bestuur neemt hierover jaarlijks een beslissing. Er is geen structurele financiering voor toeslagverlening.
Ultimate Forward Rate (UFR)
De dekkingsgraad en de pensioenverplichtingen van het fonds worden berekend op basis van de rentetermijnstructuur die door DNB wordt bepaald. DNB
maakt daarbij gebruik van de Ultimate
Forward Rate (UFR). De UFR is een lange
termijn verwachting voor de rente. Deze
is in 2012 door DNB op 4,2 procent gesteld. Een UFR van 4,2 procent betekent
dat de verwachting is dat, naar de verre
toekomst toe, elk jaar extra looptijd een
rendement van 4,2 procent oplevert.
Daarmee wijkt die verwachting af van de
rentes die in de markt zichtbaar zijn. De
manier waarop de UFR wordt toegepast,
is dat er in de jaren tussen 20 jaar en 60
jaar een gemiddelde wordt genomen van
de marktrente en de UFR. In de jaren
vanaf looptijd 60 wordt de rente verondersteld gelijk te zijn aan de UFR.
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Valutatermijncontract
Een termijncontract waarin twee
partijen een verbintenis aangaan tot
aankoop of verkoop van deviezen op
een latere datum en tegen een koers die
wordt vastgelegd bij het sluiten van het
contract.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn obligaties,
onderhandse leningen en deposito’s.
Vereist eigen vermogen
Dit betreft het Vereist eigen vermogen
conform de definitie hiervan in de
Pensioenwet.
Voorwaardelijkheidsverklaring
Als deze wordt gehanteerd is toeslagverlening aan voorwaarden gebonden.
De toeslagenmatrix schrijft voor welke
voorwaardelijkheidsverklaring gebruikt
moet worden en op welke wijze over de
voorwaardelijke toeslagverlening moet
worden gecommuniceerd.
Voorziening pensioenverplichtingen
De voorziening pensioenverplichtingen
(ook wel de pensioenverplichtingen)
geeft de contante waarde weer van alle
uitstaande pensioenverplichtingen van
het fonds aan zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het
is, met andere woorden, het volledige
bedrag aan pensioenen dat het fonds nu
en in de toekomst moet uitbetalen.
Waardeoverdracht
Het overdragen van de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten van de ene naar de andere
pensioenuitvoerder. Bij wijziging van
werkgever bestaat een wettelijk recht op
waardeoverdracht.
Z-score
Mate waarin het werkelijke rendement
van een pensioenfonds afwijkt van het
rendement van de door het bestuur
vastgestelde normportefeuille.
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Bijlage 2
Bestuursleden per
31 december 2013
en (neven)functies
Bestuursleden per 31 december 2013:
Namens de werknemers:
l J.D. (Jan Dolf) Abraham (namens de
pensioengerechtigden)
l H. (Harrie) Eerdhuijzen (namens de
pensioengerechtigden)
l Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM
(werknemersvoorzitter)
l C.P. (Cor) van Zanden (namens de
deelnemers)

J.D. Abraham
l

l
l

l

l
l

Voorzitter Denksportcentrum
Purmerend
Secretaris PvdA Beemster
Voorzitter 			
Communicatiecommissie 		
van buurtvereniging 		
Purmerenderweg
Secretaris sportstichting 		
SPURD in Purmerend
Voorzitter Bridgeclub Wardy
Bestuurslid Sportfonds 		
Purmerend/SPURD

Namens de werkgevers:
l Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC RC MSc
l R. (Rita) van Ewijk (tot 1 december 2013)
l Dr. A.W.I.M. (Adri) van der Wurff
l Vacature

H. Eerdhuijzen
l

Geen nevenfuncties

Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM

C.P. van Zanden

l	Directeur Institutional

l

Business Development bij APG
l	Lid Editorial Board Netspar
l	Lid Redactieraad Pensioen
Bestuur & Management
l	Lid Redactie Het
Verzekerings-Archief
l	Voorzitter Adviesraad IIR
Pensioenen
l	Lid Ouderraad Kalsbeek
College Woerden
l	Lid Raad van Advies
IFES-Nederland
l	Docent bij Executive Pension
Program (Nyenrode), Certified
Pension Executive (Erasmus
School of Accounting &
Assurance), Masterclass
Cyclus Pensioeninnovatie
(TiasNimbas-Netspar)

 anager Portfolio II
M
(Lifetime)
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Drs. K. Bisschop EMFC RC MSc

R. van Ewijk

Dr. A.W.I.M. van der Wurff

l D
 irecteur Corporate Risk

l D
 irecteur HR &

l L
 id van de Raad van Bestuur

& Compliance bij APG

Communicatie
(Rechtenbeheer) bij APG

van APG
l L
 id pensioencommissie

VNO-NCW
l L
 id college van advies

l

Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen
V
 oorzitter Stichting SAV€
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Bijlage 3
Vergoedingen

Onkostenvergoeding bestuursleden en
leden verantwoordingsorgaan
De pensioengerechtigden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan
ontvangen voor hun werkzaamheden
vacatiegeld. De regeling voor vacatiegelden is gebaseerd op de regeling van de
Sociaal-Economische Raad. Per 1 januari
2013 is het vacatiegeld gemaximeerd.
De overige bestuursleden en de overige
leden van het verantwoordingsorgaan
worden niet voor hun werk betaald.
De pensioengerechtigden in het bestuur
ontvingen in 2013 totaal 15 duizend euro
vacatiegeld (2012: 14 duizend euro). De
leden van het verantwoordingsorgaan
ontvingen in 2013 totaal 4 duizend euro
vacatiegeld (2012: 4 duizend euro).
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