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Dit is het eerste jaarverslag dat wordt uit
gebracht onder de nieuwe naam van het 
fonds: Stichting Personeelspensioenfonds 
APG (afgekort: PPF APG). Tot eind april 2013 
luidde de naam van het fonds Stichting 
Personeelspensioenfonds Cordares. 

Het bestuur heeft besloten tot de naams
wijziging omdat per 1 januari 2013 alle werk
nemers van Cordares arbeidsrechtelijk zijn 
overgegaan naar APG Algemene Pensioen 
Groep nv. Per die datum is één ondernemings
pensioenfonds tot stand gekomen voor (een 
deel van) de werknemers binnen APG. Dat 
zijn de werknemers van APG Groep nv, APG 
Algemene Pensioen Groep nv, APG Investment 
Services nv, APG Treasury Center bv, Loyalis 
nv en Inovita bv. Volgens de CAO APG Groep 
kunnen APGwerknemers die (wegens vrijwil
lige aansluiting) deelnemer zijn bij Stichting 
Pensioenfonds ABP per 1 juli 2013 overstappen 
naar PPF APG. Caopartijen hebben afgespro
ken dat geen sprake zal zijn van collectieve 
waardeoverdracht. 

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, Bouwinvest 
Real Estate Investment Management bv, 
Stichting Arbouw en Stichting Economisch 
Instituut voor de Bouw.

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoor
ding af over de behaalde resultaten en het 
gevoerde beleid over het boekjaar 2012.  
In dit voorwoord blikt het bestuur van  
PPF APG kort daarop terug. 

Een belangrijk onderwerp van de bestuurlijke 
aandacht in het verslagjaar vormde (het  
herstel van) de dekkings graad. Het bestuur  
van PPF APG kon in april 2013 aan  
De Nederlandsche Bank berichten dat het 
kortermijnherstelplan is beëindigd. 

In het verslagjaar heeft het bestuur cao
partijen bijgestaan bij een onderzoek naar 
aanpassing van de pensioenregeling met als 
doel de houdbaarheid daarvan op lange termijn 
te waarborgen. Hiermee heeft het bestuur 
bijgedragen aan het tot stand komen van een 
versobering van de pensioenregeling per  
1 januari 2013. Voor dit moment is de 
pensioenregeling in financiële zin 

Voorwoord en Vooruitblik 
nAAr 2013
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toekomstbestendig gemaakt. Door 
wetswijzigingen op het gebied van AOW, 
fiscaliteit en financieel toezicht zal de 
pensioenregeling in volgende jaren  opnieuw 
moeten worden aangepast. 

Omdat het bestuur eindverantwoordelijk  
is voor de uitbestede werkzaamheden  
monitorde PPF APG in het verslagjaar 
periodiek de resultaten en het nakomen van 
de serviceafspraken bij het pensioen en het 
vermogens beheer en van de uitvoeringskosten. 

Het bestuur is in 2012 een onderzoek gestart 
naar de bestuurlijke opzet van het fonds. Dit 
heeft te maken met de vrijwillige toetreding 
per 1 juli 2013 van APGers die op dit moment 
nog deelnemen in de pensioenregeling van 
ABP en met de inwerkingtreding van de 
Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 
Daarbij zal ook de continuïteit binnen het 
bestuur worden bewaakt. In 2013 loopt de 
zittingstermijn van een aantal bestuursleden 
af. Daarop vooruitlopend heeft het bestuur 
het statutair mogelijk gemaakt om de 
zittingstermijn van de werkgeversvoorzitter  
te verlengen tot 1 december 2013. 

In 2012 heeft PPF APG ten opzichte van 2011 
de communicatie richting belanghebbenden 
geïntensiveerd. In de eerste helft van 2013 
heeft het bestuur de communicatiemiddelen 
aangepast om alle belanghebbenden, nieuwe 
en bestaande, zich thuis te laten voelen bij  
PPF APG.

PPF APG dankt hierbij iedereen die in 2012 
werkzaam is geweest voor het fonds. De 
heer Marco Brouwer heeft begin 2013 zijn 
bestuurszetel opgegeven om zich geheel te 
kunnen wijden aan het project waarbij APG
ers die actief ABPdeelnemer zijn kunnen 
overstappen naar PPF APG. Wij danken Marco 
voor zijn grote bijdrage gedurende al die jaren 
waarin hij het bestuur versterkt heeft. Hij 
heeft vooral een belangrijke bijdrage geleverd 
aan alle trajecten die met uitbesteding, 
contractering en governance te maken hadden. 
Wij hopen dat hij professioneel en bestuurlijk 
zijn bijdrage aan de pensioensector zal kunnen 
blijven leveren.

Amsterdam, 18 juni 2013

Namens het bestuur van Stichting 
Personeelspensioenfonds APG
Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM, 
werknemersvoorzitter
Dr. A.W.I.M. van der Wurff, 
werkgeversvoorzitter
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KernGeGevens
(Bedragen in duizenden euro’s)

2012 2011 2010 2009 2008

Beleggingsrendement
l  Beleggingsrendement excl. derivaten 11,6% 0,3% 12,3% 16,2% / 18,8%
l  Beleggingsrendement incl. derivaten 16,3% 5,8% 12,0% 0% 0%
l  Benchmark incl. derivaten 15,6% 6,7% 10,8% 0% 0%

Vermogen en verplichtingen
l  Totaal belegd vermogen 883.790 682.581 644.459 580.343 517.968
l  Verplichting ontvangen zekerheden 104.351    

l  Belegd vermogen / zekerheden 779.439 682.581 644.459 580.343 517.968

l  Opbrengst uit belegd vermogen
 

109.966 37.349 70.350 65.901
        

/  76.442

l  Totale pensioenverplichtingen 709.139 657.547 571.048 511.122 495.453

l  Stichtingskapitaal en reserves 73.251 18.812 70.900 66.394 24.804

l  Beschikbaar vermogen 779.834 675.434 641.409 576.797 519.610

Dekkingsgraad
Aanwezige dekkingsgraad 110,0% 102,7% 112,3% 112,8% 104,9%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,3% 104,2% 104,3%
Vereiste dekkingsgraad 118,8% 119,6% 119,0% 119,5% 118,6%

2012 2011 2010 2009 2008

Aantallen
l  Deelnemers 1.338 1.328 1.237 1.125 1.043
l  Gewezen deelnemers 2.846 2.920 2.962 2.978 2.978
l  Invalide deelnemers 87 96 99 111 125
l  Pensioengerechtigden 1.490 1.427 1.351 1.326 1.265

   
Totaal 5.761 5.771 5.649 5.540 5.411

Toeslagverlening
l  Reguliere toeslagverlening actieven 0,20% 0,00% 1,50% 0,00% 2,75%
l  Als percentage van de norm 13%  75%  100%
l  Inhaaltoeslagverlening actieven 0% 0% 0% 0% 0%
l  Toeslagverlening inactieven 0,20% 0,00% 1,50% 0,00% 2,83%
l  Als percentage van de norm 13%  75%  100%
l  Inhaaltoeslagverlening inactieven 0% 0% 0% 0% 0%

Pensioenuitvoering
l  Premiepercentage 27,8% 24,9% 22,9% 21,2% 15,0%
l   Premiepercentage excl. aanvullingsregeling 24,2% 22,9% 18,5% 21,2% 10,9%
l  Feitelijke premie 14.515 12.960 9.915 10.020 6.626
l  Kostendekkende premie 20.304 16.435 13.523 13.513 9.892
l  Pensioenuitvoeringskosten 1.144 975 1.058 1.045 1.329
l  Uitkeringen 19.961 18.737 17.852 17.145 16.590

Beleggingsportefeuille
l  Vastrentende waarden 43,9% 44,6% 40,8% 47,7% 49,3%
l  Aandelen (inclusief private equity) 39,5% 37,3% 42,5% 39,5% 36,0%
l  Vastgoed (inclusief infrastructuur) 9,9% 10,2% 8,2% 8,4% 10,8%

l  Overige beleggingen 6,8% 7,9% 8,5% 4,5% 3,8%
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 l
bestuur

Het bestuur van PPF APG bestaat 
uit acht leden: vier bestuursleden 
van werkgeverszijde en vier 
bestuursleden van werknemerszijde. 
De pensioengerechtigden zijn in het 
bestuur rechtstreeks vertegenwoordigd 
met twee speciale zetels aan werk
nemerszijde. 
Bij de bestuursleden van werk
geverszijde geldt een benoemings
termijn van twaalf jaar. Bij de 
bestuursleden van werknemerszijde 
geldt een benoemingstermijn na 
verkiezingen van vier jaar met tweemaal 
de mogelijkheid tot herbenoeming.

Samenstelling van het bestuur  
eind 2012:
Leden namens de werkgever
Mw. Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC RC MSc
Drs. M. (Marco) Brouwer MPLA 1

Mw. R. (Rita) van Ewijk 
Dr. A.W.I.M. (Adri) van der Wurff,  
werkgeversvoorzitter 2

Leden namens de werknemers
J.D. (Jan Dolf) Abraham
H. (Harrie) Eerdhuijzen
Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM, 
werknemersvoorzitter en tevens fungerend 
voorzitter van het bestuur
C.P. (Cor) van Zanden

Bestuurlijke commissies
PPF APG kent een drietal vaste com
missies. Dat zijn de commissie 
Risico  beleid en ALM (Asset Liability 
Management), de commissie 
Communicatie en de commissie 
Houdbaar Pensioen. Mocht het nodig zijn, 
dan richt het bestuur voor een specifiek 
doel een tijdelijke commissie op.

Commissie Risicobeleid en ALM 
Deze commissie adviseert het bestuur 
ten aanzien van het risico en beleggings
beleid. De commissie kwam in het verslag 
jaar zesmaal bijeen. De samenstelling van 
de commissie eind 2012 was:
Mw. Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC RC MSc
Dr. A.G.(Alwin) Oerlemans CFA FRM, 
voorzitter
C.P. (Cor) van Zanden
Dr. A.W.I.M. (Adri) van der Wurff

Commissie Communicatie
Deze commissie adviseert het bestuur 
over communicatiebesluiten. De 
commissie kwam in het verslagjaar 
viermaal bijeen.  De samenstelling van 
de commissie eind 2012 was:
J.D. (Jan Dolf) Abraham
H. (Harrie) Eerdhuijzen
Mw. R. (Rita) van Ewijk

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 
vijfmaal bijeen. De samenstelling van de 
commissie eind 2012 was:
J.D. (Jan Dolf) Abraham
Mw. Drs. K. (Karin) Bisschop EMFC RC MSc
Drs. M. (Marco) Brouwer MPLA
Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA FRM

 l
advisering 

vermogensbeheer

PPF APG heeft, samen met Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor 
de Bouwnijverheid, een Beleggings
adviescommissie die het bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseert over 
beleggingsaangelegenheden. 
Deze commissie bestaat onder meer uit 
externe deskundigen. Dit waren eind 
2012:
l	 	Prof. Dr. R.G.C. van den Brink
l	 	Dr. F.J. Ballendux
l	 	Drs. L.K. Dijkstra 
l	 	Drs. R. Buck

Per 1 januari 2012 heeft het bestuur de 
heer drs. F. A. van Immerzeel RBA aan
gesteld als adviseur vermogensbeheer 
van PPF APG. Hij is aangesteld voor 

BestuurlijKe
organiSatie

2  De heer Van der Wurff bereikt per 1 juni 2013 de 
maximum zittingstermijn. Met instemming van  
het bestuur is zijn zittingstermijn verlengd tot  
1 december 2013 onder gebruikmaking van de statutaire 
mogelijkheid daartoe.

1  De heer Brouwer heeft per 1 april 2013 afscheid 
genomen van het bestuur vanwege een wijziging van 
zijn werkzaamheden binnen APG. Zijn beoogde opvolger 
wordt voorgedragen aan DNB.
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(RTS) per einde 2011 en per einde 
2012. Om inzicht te geven in het 
effect op de RTS van de invoering 
van de UFR (in september 2012) en 
de driemaandsmiddeling van de RTS 
(voor het eerst per einde 2011) is ook 
de zuivere RTS per einde 2012 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 20 jaar zorgt ook 
de toegepaste UFR voor een deel van 
het verschil. Het effect van de UFR is 
zichtbaar door de knik in de rode lijn bij 
looptijd twintig.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap 
(AG) heeft in september 2012 nieuwe 
overlevingstafels gepubliceerd 

voor de langere looptijden (vanaf 20 jaar) 
een onrealistisch beeld gaf. Daardoor 
is de rente waarmee de verplichtingen 
worden gewaardeerd gestegen. De 
waarde van de verplichtingen van PPF 
APG nam hierdoor af, wat een positief 
effect van circa 4,2 procentpunt had op 
de dekkingsgraad. De toepassing van 
de UFR heeft eind 2012 nog maar een 
positief effect van circa 2,8 procentpunt 
op de dekkingsgraad doordat de 
feitelijke rente in de tussenliggende 
periode is gestegen.  In totaliteit heeft de 
renteontwikkeling het fonds toch nog 
6,6 procentpunt dekkingsgraad gekost. 
Zonder UFR zou dit dus nog  
2,8 procentpunt meer zijn geweest 
oftewel 9,4 procentpunt.

Onderstaande grafiek toont de 
gehanteerde rentetermijnstructuur 

fondSontwikkelingen  
in 2012

De rapportage van het verantwoordings
orgaan over 2012 en de reactie daarop 
van het bestuur maken deel uit van dit 
jaarverslag.

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 eind 2012 was:
l	 	Mw. N. Altenburg
l	 	Mw. Mr. H. de Lange
l	 	Mw. M. Verheul

 l
uitbesteding

De pensioenadministratie is uitbesteed 
aan APG Pensioenbeheer bv, en het 
vermogensbeheer is uitbesteed aan  
APG Investment Services nv.

 l
certiFicerend  

actuaris

Aon Consulting Nederland cv

 l
controlerend  

accountant

Ernst & Young Accountants LLP

een periode van vier jaar. Na twee jaar  
wordt het adviseurschap geëva
lueerd en mogelijk verlengd. De 
heer Van Immerzeel neemt deel 
aan de vergaderingen van de 
beleggingsadviescommissie en aan de 
commissie Risicobeleid en ALM. Hij 
voorziet PPF APG van fondsspecifieke 
beleggingsadviezen. De adviseur 
vergroot de countervailing power 
van het bestuur ten opzichte van de 
vermogensbeheerder. 

 l
verantwoordings-

orgaan

Het verantwoordingsorgaan 
bestaat uit zes personen die de 
werkgevers, de werknemers 
en de pensioengerechtigden 
vertegenwoordigen 3. 
De samenstelling van het 
verantwoordingsorgaan eind 2012 was:

Namens werkgevers
l	 	Drs. Th.J.W.M. (Ted) Bosman, 

voorzitter 
l	 	Vacature 4

Namens deelnemers
l	 	Drs. G. (Gursev) Singh  
l	 	Vacature 5

Namens pensioengerechtigden
l	 	A.C.Th. (Amédée) Daran Scharten, 

vice-voorzitter 
l	 	A.P.M. (Arie) van der Eng

4   Sinds 1 januari 2012.

3   Het fonds kent geen deelnemersraad vanwege de 
vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in  
het bestuur. 

5   Deze zetel werd tot 1 december 2012 bekleed door  
de heer Drs. A. (Arjen) van Nes EMIA RO. Hij is  afgetreden 
vanwege zijn uitdiensttreding bij APG. Hij is per  
18 januari 2013 opgevolgd door Ir. F.D. (Foppe) Hoekstra 

 l
ontwikkeling van de

dekkingsgraad

De dekkingsgraad is gedurende 2012 
gestegen van 102,7 procent naar 110,0 
procent en bevond zich daarmee eind 
2012 boven de kritieke dekkingsgraad 
van 104,2 procent. De kritieke 
dekkingsgraad is de minimaal vereiste 
dekkingsgraad die PPF APG binnen de 
wettelijk gestelde termijn moet behalen.

De stijging van de dekkingsgraad is 
grotendeels te danken aan het positieve 
beleggingsresultaat van PPF APG. Het 
rendement in 2012 was 16,3 procent. 
Een deel van dit rendement was het 
gevolg van het renteafdekkingsbeleid 
van PPF APG. Met dit beleid wordt 
een deel van de stijging van de 
verplichtingen gecompenseerd door 
een stijging van de beleggingen. De 
stijging van de verplichtingen is het 
gevolg van een daling van de rente. Het 
fondsrendement is tevens sterk positief 
beïnvloed door het rendement op de 
aandelenportefeuille.

De stijging van de dekkingsgraad is 
daarnaast voor een deel veroorzaakt 
door de invoering van de Ultimate 
Forward Rate (UFR). Dit gebeurde 
naar aanleiding van het zogenoemde 
Septemberpakket. DNB besloot dat de 
dekkingsgraad van pensioenfondsen 
vanaf eind september 2012 moet worden 
vastgesteld op basis van de UFR, omdat 
zij van mening was dat de marktrente 

Figuur 1: de rentetermijnstructuur per einde 2011 en per einde 2012
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eerste dag van de maand waarin iemand 
de 65jarige leeftijd bereikt.

Met ingang van 2013 wordt de AOW
leeftijd stapsgewijs verhoogd. Vanaf 
2014 veranderen de fiscale regels 
voor de pensioenopbouw. Daardoor 
zal de pensioenregeling opnieuw 
moeten worden aangepast. Vlak 
voor de verkiezingen van 2012 heeft 
het parlement nieuwe wetgeving 
op dit gebied aangenomen. In het 
regeerakkoord van VVD en PvdA zijn 
intussen afspraken gemaakt om de 
stapsgewijze verhoging van de AOW
leeftijd vanaf 2016 nog sneller uit te 
voeren en ook om de fiscale ruimte 
voor de pensioenopbouw nog verder te 
beperken. Verdere verhogingen van de 
AOWleeftijd en van de fiscale pensioen 
richtleeftijd worden in beide gevallen 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
levensverwachting.

Het kabinet wil de plannen voor een 
nieuw Financieel Toetsingskader 
verder uitwerken. Dit zal echter niet 
vóór 2015 gebeuren. Toch roept DNB de 
pensioenfondsen op om zich hier nu 
al op voor te bereiden. Tot slot wil het 
kabinet de regels voor het besturen van 
fondsen (governance) aanpassen.

 l
communicatieactiviteiten 

door het Fonds

Pensioeninformatiebijeenkomsten
In 2012 heeft het bestuur pensioen
informatiebijeenkomsten voor 
belanghebbenden gehouden. Dat was 
in Amsterdam op 24 januari, 31 mei en 
11 oktober en in Heerlen op 11 juni en 
17 december. Deze bijeenkomsten zijn 
bedoeld om de ontwikkelingen bij PPF 
APG toe te lichten. De bijeenkomsten 
werden bezocht door een beperkt aantal 
belangstellenden

Communicatiejaarplan
Het communicatiejaarplan 2012 is eind 
2011 vastgesteld. De daarin opgenomen 
communicatiedoelstellingen zijn 
behaald. 

cao afgesloten voor alle werkgevers 
binnen APG: de CAO APG Groep. Dat 
betekende ook dat PPF APG het onderne
mingspensioenfonds werd voor geheel 
APG. Voor alle werknemers die tot 2013 
hebben deelgenomen aan de pensioen
regeling van ABP geldt volgens deze cao 
een overgangsperiode. De eerste helft 
van 2013 blijven zij deelnemen aan ABP. 
Tot 1 juli 2013 hebben deze werknemers 
de mogelijkheid om per die datum over 
te stappen naar PPF APG. 

l

aanPassing Pensioenregeling
 
In 2012 zijn in de CAO APG Groep 
afspraken gemaakt over aanpassing van 
de pensioenregeling. De aanpassingen 
gaan in per 1 januari 2013 en betreffen 
onder meer het verlagen van het 
jaarlijkse opbouwpercentage van het 
ouderdomspensioen en de opbouw 
van het partnerpensioen. Caopartijen 
beogen met deze aanpassingen de 
pensioenregeling toekomstbestendiger 
te maken.

l

wiJzigingen in reglementen 
en statuten 

Aan het eind van het verslagjaar heeft 
het bestuur zowel de statuten van 
PPF APG als het Pensioenreglement 
aangepast overeenkomstig de  
CAO APG Groep.
Voor de statuten betekende dit een 
uitbreiding van het begrip ‘werkgever’, 
omdat alle werkgevers binnen APG zich 
hebben aangesloten bij PPF APG. Het 
Pensioenreglement werd aangepast op 
de nieuwe regeling.

l

nieuwe wetgeving
 
In 2012 is de ingangsdatum van de 
AOW van de eerste van de maand 
waarin de pensioengerechtigde leeftijd 
wordt bereikt, opgeschoven naar de 
verjaardagsdatum. Hierdoor valt dit 
niet meer samen met de ingangsdatum 
van het pensioen van PPF APG. Dat is de 

vetekort kunnen zijn. Het bestuur heeft, 
op basis van de gegevens ultimo 2012, een 
(jaarlijkse) evaluatie van het herstelplan 
bij DNB ingediend. DNB heeft PPF APG 
naar aanleiding van deze evaluatie mee
gedeeld dat zij geen opmerkingen had. 

Verwachtingen herstelplan
Aan het einde van het eerste 
kwartaal van 2013 had PPF APG drie 
opeenvolgende kwartaaleinden geen 
dekkingstekort, zodat vanaf dat moment 
alleen nog het langetermijnherstelplan 
geldt (gericht op opheffing van het 
reservetekort), zoals het bestuur dat 
in 2009 heeft opgesteld. Op basis van 
de evaluatie van het herstelplan zal de 
dekkingsgraad eind 2014 het vereiste 
niveau bereiken. Zolang de verwachting 
is dat de dekkingsgraad van het fonds 
zich tijdig herstelt, hoeft het bestuur 
geen aanvullende maatregelen te 
nemen.

l

initiatieven tot oPrichting
bedriJFstakPensioenFonds

In het jaarverslag over 2011 heeft 
het bestuur gecommuniceerd over 
plannen van een aantal werkgevers, 
waaronder APG, om een vrijwillig 
bedrijfstakpensioenfonds voor de 
financiële sector op te richten. In 
het verslagjaar bereidde het bestuur 
van PPF APG zich goed voor op de 
mogelijke consequenties van de 
overgang van de regeling naar dit 
bedrijfstakpensioenfonds. Ook 
hield het bestuur rekening met de 
mogelijkheid dat deze plannen niet 
zouden worden gerealiseerd. In oktober 
van het verslagjaar bleek dat onder de 
werkgevers en betrokken organisatie 
van werknemers het draagvlak voor 
een dergelijk bedrijfstakpensioenfonds 
onvoldoende was. 

l

integratie aPg

In 2012 werd de integratie op het perso
neelsvlak van APG en Cordares voltooid. 
In juli werd een gezamenlijke nieuwe 

(AGPrognosetafel 20122062). 
Deze tafels zijn gebaseerd op waar
nemingen van de Nederlandse 
bevolking en een inschatting van 
de toekomstige ontwikkelingen 
van de overlevingskansen. PPF 
APG gebruikt de AGtafels als basis 
voor de overlevingsgrondslagen 
gecombineerd met fondsspecifieke 
correctiefactoren op de sterftekansen. 
Ook deze correctiefactoren zijn eind 
2012 herzien. Bij het bepalen van de 
correctiefactoren is uitgegaan van het 
model van Aon Hewitt, dat uitgaat van 
een combinatie van ervaringssterfte
analyse en postcodeanalyse. Op grond 
van de postcode van deelnemers 
kunnen deelnemers ingedeeld 
wor den in verschillende sociaal
economische statussen. De aanpassing 
van de overlevingsgrondslagen 
(overlevingstafel en correctiefactoren 
samen) heeft eind 2012 een beperkte 
invloed gehad op de dekkingsgraad.
De hoogte van de dekkingsgraad wordt 
beïnvloed door diverse factoren. In tabel 1
is schematisch weergegeven welke 
factoren dat zijn en welke invloed zij 
hebben gehad in 2012.

De premiebijdrage had een negatief 
effect van 0,5 procentpunt, omdat de 
ontvangen premie lager was dan de 
kostendekkende premie. De pensioen
uitkeringen hadden een klein positief 
effect van 0,1 procentpunt. Dit wordt 
verklaard door het vrijvallen van buffers 
over lopende pensioenuitkeringen. 
In 2012 is slechts 0,2 procent toeslag 
verleend, gefinancierd uit een al 
gevormde voorziening. Dit had dan ook 
geen effect op de dekkingsgraad.

Het gemiddelde niveau van de rente  
termijnstructuur is over 2012 afge
nomen. Hierdoor nam de waarde  van de 
pensioenverplichtingen toe. Dit had een 
negatief effect op de dekkingsgraad van  
6,6 procentpunt. Het overrendement 
verhoogde de dekkingsgraad met  
15,2 procentpunt. Hierin is het effect  
van de gestegen waarde van de beleg
gingen zichtbaar. Overige oorzaken 
hadden een negatief effect op de dek

Dekkingsgraad primo 2012 102,7
Premiebijdrage ./. 0,5
Pensioenuitkeringen 0,1
Toeslagverlening  0,0
Verandering rentetermijnstructuur 
(inclusief UFR) ./. 6,6
Rendement 15,2
Overig/kruiseffecten ./. 0,9

Dekkingsgraad ultimo 2012 110,0

kingsgraad van  0,9 procentpunt. De 
overige oor zaken bestaan onder andere 
uit bestands  ontwikkeling, wijziging van 
over levingsgrondslagen en kruisef
fecten tussen de reeds gespecificeerde 
oor zaken (premie bijdragen, pensioen
uitkeringen, enz.). In totaal leiden 
bovenstaande oorzaken tot een toename 
van de dekkingsgraad ultimo 2012 tot 
110,0 procent.

 l
Financiële Positie van het 
Fonds in relatie tot het 

herstelPlan

Begin 2009 heeft het bestuur bij DNB 
een gecombineerd korte en lange
termijnherstelplan ingediend. Volgens 

tabel 1: invloed van factoren op de mutatie van de dekkingsgraad over 2012 (in procenten)

dit herstelplan moet de dekkingsgraad 
van PPF APG eind 2013 op het minimaal 
vereiste niveau zitten (bepaling korte
termijnherstelplan) en vóór 1 januari 
2024 op het vereiste niveau (bepaling 
lange termijnherstelplan). 

De dekkingsgraad van PPF APG was eind 
2012 110,0 procent. Daarmee lag de 
dekkingsgraad boven het mini maal  
vereist eigen vermogen. Er is daarom 
géén sprake meer van een dekkings
tekort. Volgens het oorspronkelijke 
herstelplan had de dekkingsgraad eind 
2012 overigens 114,1 procent moeten 
bedragen. Het fonds loopt daarmee wel 
iets achter op het oorspronkelijke plan. 
Niettemin zou het fonds nog steeds ruim 
op tijd vóór 1 januari 2024 uit het reser

Figuur 2: ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2012 ten opzichte van beoogde ontwikkeling in het herstelplan
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euro). Volgens de CEMbenchmark 7 
  waren de gemiddelde kosten over 

2012 per deelnemer van PPF APG  
374 euro;

l	 	kosten voor het vermogensbeheer: 
5,0 miljoen euro (2011: 3,8 miljoen 
euro), waarvan de beheervergoeding 
3,0 miljoen euro (2011: 2,5 miljoen 
euro) bedraagt. De kosten van 
vermogensbeheer komen nader 
aan de orde in het hoofdstuk 
Vermogensbeheer;

l	 	kosten voor de exploitatie van het 
direct vastgoed: 110 duizend euro 
(2011: 154 duizend euro). 

De kosten in bovenstaande opsomming 
zijn exclusief de transactiekosten van 
0,6 miljoen euro (2011: 0,8 miljoen 
euro). De transactiekosten worden 
verder toegelicht in het hoofdstuk 
Vermogensbeheer. 

 l
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 

als bedoeld in artikel 171 van de 
Pensioenwet;

l	 	de aanstelling van een bewindvoerder 
door de toezichthouder als bedoeld in 
artikel 173 van de Pensioenwet;

l	 	de beëindiging van de situatie, 
bedoeld in 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 sprake van 
een kortetermijnherstelplan en een 
langetermijnherstelplan als bedoeld in 
artikel 140, respectievelijk artikel 138 
van de Pensioenwet.

 l
uitvoeringskosten

PPF APG rapporteert de kosten 
volgens de aanbevelingen die de 
Pensioenfederatie in november 2011 
heeft gedaan. 

In dit jaarverslag zet PPF APG, net 
als in het jaarverslag 2011, weer een 
belangrijke stap als het gaat om de 
vermogensbeheerkosten transparanter 
te maken. In de weergave van deze 
kosten is een aantal aannames gedaan 
voor de omvang van kosten die in de 
loop van 2013 bekend zullen worden. 
In de jaarrekening worden, net als in 
voorgaande jaren, uitsluitend de kosten 
opgenomen die worden gefactureerd. 
Dit is in lijn met de aanbevelingen van 
de Pensioenfederatie. Momenteel werkt 
de Pensioenfederatie aan een verdere 
uitwerking van de definities van de 
overige kosten 6. Daarnaast onderzoekt 
de Pensioenfederatie de wijze van 
rapporteren van de transactiekosten en 
de daarbij gebruikte aannames. Hiermee 
zal in volgende boekjaren rekening 
worden gehouden bij de verslaglegging. 

Bij de evaluatie van de kosten van 
vermogensbeheer moet niet alleen 
naar de absolute hoogte van de gerap
porteerde kosten worden gekeken.  
Deze kosten hangen onder meer samen 
met de grootte van het belegd vermogen, 
de beleggingscategorieën waarin 
wordt geïnvesteerd, de verhouding 
tussen liquide en illiquide beleggingen, 
de risicohouding van het fonds, de 
wijze waarop wordt geïnvesteerd, de 
gekozen tijdshorizon en de behaalde 
performance. Alleen een integrale 
afweging van al deze onderdelen maakt 
een juiste evaluatie van de kosten van 
het vermogensbeheer mogelijk. 

De totale pensioenuitvoeringskosten 
over 2012 bedroegen 6,2 miljoen euro 
(2011: 4,8 miljoen euro). Dit bedrag 
bestaat uit:
l	 	kosten voor het pensioenbeheer:  

1,1 miljoen euro  (2011: 1,0 miljoen 

Klanttevredenheidsonderzoek
Eind 2011 heeft PPF APG een kleinschalig 
klanttevredenheidsonderzoek uitge voerd 
onder deelnemers en gepensioneerden. 
Naar aanleiding van de uitkomsten zijn 
de volgende acties ingezet:
l	 	Het aantal informatiebijeenkomsten 

is verhoogd. 
l	 	De vormgeving van de website is 

aangepast.
l	 	PPF APG heeft twee digitale 

nieuwsbrieven verstuurd met als 
doel de informatievoorziening 
te verbeteren en tevens de 
betrokkenheid onder deelnemers en 
gepensioneerden te stimuleren. 

l	 	Indien een belanghebbende een 
emailbericht stuurt ontvangt 
hij of zij een automatische 
ontvangstbevestiging waarin de 
verwachte reactietijd is vermeld.

Website
Via de website communiceert PPF APG 
regelmatig met belanghebbenden over 
de financiële en fondsontwikkelingen. 
Het bestuur maakt hier ook de laatste be
sluiten bekend. Ook publiceert PPF APG 
iedere maand de actuele dekkingsgraad  
en is een lijst met vragen en antwoorden 
beschikbaar met informatie over de 
financiële positie. 

Correspondentie
In het verslagjaar zijn via een steekproef 
brieven geselecteerd en getoetst op 
duidelijkheid en begrijpelijkheid. De 
brieven zijn waar nodig herschreven en 
op het gewenste leesbaarheidsniveau 
gebracht. 

7 Dit is het aantal deelnemers (inclusief invalide 
deelnemers) en gepensioneerden volgens de CEM-
richtlijnen. In het jaarverslag 2011 is als maatstaf 
voor kostenvergelijking gerekend met het aantal 
normverzekerden. Dit is het aantal deelnemers (inclusief 
invalide deelnemers) vermeerderd met 20 procent van 
het aantal gewezen deelnemers en 120 procent van het 
aantal pensioengerechtigden.

6   Alle beleggingsgerelateerde kosten die niet in 
één van de door de Pensioenfederatie gedefinieerde 
kostencategorieën vallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
geboekte audit fees, administratiekosten, bankkosten.

riSicoBeleid

2.  vaststellen 
van Passende 
beheersmaatregelen5.  biJstellen aan 

de hand van 
PraktiJkervaring 

1

2

34

5

 l
risicomanagement

Een pensioenfonds heeft altijd te maken 
met risico’s. Risico’s spelen een rol bij het 
bepalen van de strategie voor de langere 
termijn, maar ook bij de uitvoering van 
de pensioenregeling, de communicatie 
aan belanghebbenden en het beheren 
van het pensioenvermogen. Het is dan 
ook belangrijk goed zicht te hebben op 
de risico’s op alle beleidsterreinen en 
deze in samenhang met elkaar te bezien. 
Sommige risico’s worden daarbij zoveel 
mogelijk gereduceerd. Andere risico’s 
worden juist bewust en gecontroleerd 
genomen. Denk bijvoorbeeld aan 
beleggingsrisico’s waarmee rendement 
kan worden gegenereerd. Door het 
weloverwogen nemen van deze risico’s, 
wordt het mogelijk een betaalbaar 
pensioen te realiseren voor alle 
deelnemers en gepensioneerden. 

 l
risicohouding en

 in control ziJn

Het integraal risicomanagement is 
beschreven in het risicobeleid van PPF 
APG en is zo ingericht dat doelstellingen 
en ambitie van het fonds zo optimaal 
mogelijk kunnen worden bereikt. 
Op basis van deze doelstellingen en 
de ambitie van PPF APG en rekening 
houdend met de pensioenregeling, 
de populatie en de financiële positie 
van het fonds, bepaalt het bestuur 
de bijbehorende risicohouding. Die 

risicohouding geeft aan wat de mate 
is waarin PPF APG bereid is om risico’s 
te nemen en welke maatregelen 
en infrastructuur (organisatie en 
processen) nodig zijn. Met behulp van 
rapportages over risico’s en beheersing 
kan het bestuur tijdig ingrijpen en is het 
in staat om in control te zijn.

 l
een integrale aanPak

De integrale aanpak die PPF APG voor 
het risicomanagement gebruikt is als 
volgt weer te geven (zie figuur 3). 

 l
vaststellen van 

de risico’s en 
risicohouding (staP 1)

Eind 2012 heeft het bestuur samen met 
het verantwoordingsorgaan van PPF 
APG een risicoanalyse uitgevoerd, in de 
vorm van een Risk Self Assessment. Daarbij 
is gebruik gemaakt van de Financiële 
Instellingen Risicoanalyse Methodiek 
(FIRM) van DNB en het actuele toezicht
kader FOCUS!. De conceptresultaten zijn 
besproken en worden in 2013 definitief 
vastgesteld. De in het schema genoemde 

3.  uitvoeren van 
beheersmaatregelen

4.  monitoren/ 
controleren van de 

beheersmaatregelen

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

Figuur 3: integrale aanpak voor risicomanagement
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manager van PPF APG ondersteunt en 
adviseert het bestuur hierin. Naast 
dat hij zitting heeft in de genoemde 
commissie, zorgt hij ook voor de 
periodieke, integrale risicorapportage. 
Het verantwoordingsorgaan en de 
visitatiecommissie vervullen daarnaast 
een rol in het intern toezicht. Hun 
oordeel is elders in dit jaarverslag 
opgenomen.

l

risicomanagement 
onderwerPen 

in 2012

In 2012 heeft het bestuur diverse 
onder werpen op het gebied van risico
management behandeld, waarbij de 
Commissie Risicobeleid en ALM een  
advies heeft gegeven. Zo is gesproken over 
het risicobeleid, de risico rapportages,  
de dekkingsgraadrapportages en de ver
schillende DNBonderzoeken. Tevens  
is gesproken over de uitkomsten van 
de zelftoets op het integraal risicoma
nagement raamwerk van DNB. In dit 
raamwerk beschrijft de toezicht houder op 
welk niveau zij verwacht dat het risico
management van een pensioenfonds is 
ingericht. 

den, de kwaliteit, de integriteit en de 
kosten van de dienstverlening vastge
legd. In 2012 is het uitbestedingsbeleid 
verder aangescherpt.

 l
monitoren (staP 4)

Met een goede informatievoorziening, 
dat tevens onderdeel is van de AO/IC, 
houdt het bestuur de actuele risico’s en 
de uitvoering van beheersmaatrege
len in de gaten. Het bestuur ontvangt 
periodiek rapportages waarmee die 
monitoring plaatsvindt. De frequentie 
van deze rapportages is afgestemd op de 
aard, het belang en de volatiliteit van de 
gerapporteerde risico’s. Om de financi
ele positie te kunnen monitoren, maakt 
het bestuur onder andere gebruik van 
dekkingsgraadrapportages en beleg
gingsrapportages. Het monitoren van de 
uitbesteding gebeurt onder andere met 
Serivce Level Management, ISAE3402 
en Compliancerapportages.

 l
biJsturen (staP 5)

Het bijstellen van doelstellingen en 
beleid, en het bijsturen op risico’s of 
maatregelen vormt het sluitstuk van 
de integrale aanpak. Naar aanleiding 
van diverse rapportages of signalen van 
veranderingen binnen of rondom het 
fonds vindt waar nodig aanpassing van 
het beleid plaats. Om in noodsituaties 
adequaat te kunnen bijsturen, heeft het 
bestuurin 2012 een financieel crisisplan 
vastgesteld conform de eisen van DNB.

 l
governance

risicomanagement

Het bestuur is eindverantwoordelijk 
voor het risicomanagement van PPF 
APG en ziet toe op een adequate opzet, 
inrichting en effectieve uitvoering 
ervan. Daarbij vindt ondersteuning 
plaats door de Commissie Risicobeleid 
en ALM die adviseert over belangrijke 
beleidsvoorstellen op het gebied van 
risicomanagement. Ook de risico

 l
vaststellen en 
uitvoeren van 

beheersmaatregelen 
(staP 2 en 3)

Om de risico’s tot een aanvaardbaar  
niveau terug te brengen, zijn beheers
maatregelen nodig. Deze beheers
maatregelen zijn onderdeel van de 
administratieve organisatie en de 
interne controle (AO/IC) van het fonds 
en zijn op hoofdlijnen beschreven in het 
risicobeleid. Twee belangrijke onderde
len van het risico beleid zijn het finan
cieel beleid, vastgelegd in de Actuariële 
Bedrijfstechnische nota (Abtn) en het 
uitbestedingsbeleid.

Het financieel beleid
Het financieel beleid beschrijft hoe het 
bestuur omgaat met de inzet van de 
financiële sturingsinstrumenten van het 
fonds, zoals het premie en toeslagen
beleid en strategisch beleggingsbeleid. 
De basis van dit financieel beleid is de 
Asset Liability Management (ALM)
studie. De uitkomsten van deze studie 
geven inzicht in de relatie 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 even
wichtige keuze tussen de hoogte van 
de premie, de toeslagverlening en de te 
nemen beleggingsrisico’s.

risico’s zijn in de risicoanalyse aan 
bod geweest en zijn opgenomen in 
het risicobeleid:

Financiële risico’s niet-Financiële risico’s

Matching en renterisico Omgevingsrisico
Marktrisico Operationeel risico (bestuur)
Kredietrisico ITrisico (bestuur)
Verzekeringtechnisch risico Uitbestedingsrisico
Solvabiliteitsbeheer Integriteitsrisico
Liquiditeitsrisico Juridisch risico

Naar aanleiding van de ALMstudie van 
2010 heeft het bestuur het strategische 
beleggingsbeleid heroverwogen en 
enkele aanpassingen doorgevoerd. In 
de tweede helft van 2013 vindt opnieuw 
een ALMstudie plaats, met uitgebreide 
aandacht voor de (impact van het) over
stappen van APGwerknemers van ABP 
naar PPF APG.

Ter toetsing van het financieel beleid 
voert het fonds minimaal eens per drie 
jaar een continuïteitsanalyse uit. De 
laatste dateert van begin 2012 en heeft 
inzicht gegeven in de ontwikkeling 
van de financiële situatie op de langere 
termijn en heeft zichtbaar gemaakt dat 
de financiële risico’s zich dan nog bin
nen aanvaardbare grenzen bevinden. De 
continuïteitsanalyse heeft ook inzicht 
gegeven in de verwachte realisatie van 
de toeslagverlening ten opzichte van 
het ambitieniveau daarvan. Opgemerkt 
dient te worden dat deze analyse plaats
vond op basis van de situatie ultimo 2011 
en destijds de oude pensioenregeling 
nog van toepassing was. 

Het uitbestedingsbeleid
Het uitbestedingsbeleid van het fonds 
bevat de randvoorwaarden voor de 
uitbestedingen van werkzaamheden 
door PPF APG aan derden. In de uitbeste
dingsovereenkomsten en Service Level 
Agreements (SLA’s) zijn specifieke af
spraken over onder andere de reikwijdte 
(het mandaat), de verantwoordelijkhe
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 l
Premiebeleid 

Sinds 2009 mag PPF APG op de pen
sioenpremie geen korting meer toe
passen. Vanaf dat jaar is de dekkings
graad van het fonds namelijk te laag. 
Vóór 2009 werden op de premie nog wel 
kortingen toegepast. DNB heeft, om een 
noodgedwongen abrupte stijging van 
de premie enigszins tegen te gaan, het 
fonds nog wel toestemming gegeven om 
in de jaren 2009 tot en met 2013 een deel 
van de buffervrijval in mindering te bren
gen op de kostendekkende premie. Deze 
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 gedaan 
wordt, vermindert de verplichtingen op 
de balans. Dat PPF APG een dekkings

graad heeft van meer dan 100%, betekent 
dat er een extra buffer staat tegenover 
alle verplichtingen. Voor elke uitkering 
die gedaan wordt, betekent dit, dat die 
extra buffer die daarbij hoorde, vrij
valt. Dit wordt buffervrijval genoemd.  
Toch is de premie in de afgelopen jaren 
telkens toegenomen. Dit komt onder 
meer doordat PPF APG in steeds mindere 
mate rekening mocht houden met deze 
buffervrijval.

In tabel 2 staat een overzicht van de 
gedempte kostendekkende premie van 
de afgelopen vijf jaren, waarin het effect 
van de buffervrijval apart wordt ge
toond. De gedempte premie is exclusief 
de inkoop op grond van de aanvullings
regelingen. 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 geheven is in het boekjaar) versus de 
berekende benodigde premie achteraf 
(de achteraf berekende gedempte kos
tendekkende premie). Hierbij moet men 
met name denken aan onvoorzienbare 
verschillen in de samenstelling van de 
deelnemers in het boekjaar ten opzichte 
van de inschatting hiervan vooraf (leef
tijd, geslacht, salaris).

Er is sprake van premiekorting (achter
af) als de feitelijke premie lager is dan de 
gedempte premie inclusief buffervrijval. 
Dit was voor 2012 niet het geval: de  
feitelijke premie (exclusief premie
aanvullingsregelingen) van 24,2 procent 
was hoger dan de gedempte premie van 
23,3 procent. In 2011 was de feitelijke 

Premie- en  
toeslAGBeleid

2012 2011 2010 2009 2008

Gedempte kostendekkende premie
Toegestaan % buffervrijval 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0%
Gedempte premie excl. buffervrijval 23,8% 25,2% 24,3% 24,2% 26,8%
Af: buffervrijval over uitkeringen 0,5% 1,9% 6,2% 3,2% 10,7%
Gedempte premie incl. buffervrijval 23,3% 23,3% 18,1% 21,0% 16,1%

Feitelijke premie 27,8% 24,9% 22,9% 21,2% 15,0%
Feitelijke premie (excl. premie 
aanvullingsregelingen) 24,2% 22,9% 18,5% 21,2% 10,9%

tabel 2: ontwikkeling kostendekkende premie
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PPF APG baseert de keuzes in zijn  
beleggingsbeleid op de door het  
bestuur vastgestelde beleggings
overtuigingen. Deze luiden als volgt: 

1.  Beleggingsrisico wordt beloond; de 
risico’s van beleggen kunnen wor
den beheerst binnen het integrale 
risicomanagement van het fonds.

2.  Diversificatie wordt beloond. 
Gespreid beleggen biedt mogelijk
heden om de rendementsrisico
verhouding van de portefeuille als 
geheel te verbeteren.

3.  Financiële markten zijn niet altijd  
efficiënt en daarvan kunnen beleg
gers profiteren.

4.  Waarderingen vallen in de loop  
van de tijd terug naar een gemid
delde (mean reversion).

5.  Wie vroeg inspeelt op nieuwe  
beleggingstrends, behaalt een 
voordeel.

6.  Onze lange termijn horizon biedt 
extra kansen voor rendement.

7.  Goed bestuur en maatschappelijk 
verantwoord beleggen zijn belang
rijk. Bij het verantwoord beleggen  
worden aspecten op het gebied van 
milieu, maatschappij en corporate 
governance (goed ondernemings
bestuur) bij beleggingsprocessen 
betrokken omdat dit bijdraagt aan  
een beter risicoprofiel.

8.  Kostenbewuste uitvoering van 
beleggingen biedt extra toegevoegde 
waarde.

l

beleggingsbeleid 2012 en
vooruitblik 2013

Het strategische beleid van PPF APG dat 
volgt uit de ALMstudie is het vertrek
punt voor het jaarlijkse beleggingsplan. 

Het beleggingsplan wordt vastgesteld 
na een evaluatie van de beleggings
resultaten en het beleggingsbeleid  
van het voorafgaande jaar.  
In tabel 4 is de beleggingsmix voor 
de lange termijn en voor 2012 en 2013 
weergegeven.

Naast een gewone toeslag, kan het be
stuur besluiten om de pensioenen extra 
te verhogen met een inhaaltoeslag. Met 
een inhaaltoeslag kunnen jaren waarin  
geen volledige toeslag is verleend,  
(gedeeltelijk) worden gecompenseerd.
PPF APG verleent alleen toeslag als 
de financiële positie het toelaat. 
Toeslagverlening is geen recht. Aan 
de hand van de dekkingsgraad aan het 
einde van het jaar, bepaalt het bestuur 
of toeslag kan worden verleend. Daarbij 
dient de volgende staffel als leidraad:

dekkingsgraad toeslagverlening

Kleiner dan: 105% Geen toeslag
Tussen: 105% en 125% Het evenredig deel van de volledige toeslag
Groter dan: 125% Volledig + eventueel inhaaltoeslag

premie lager dan de gedempte premie. 
De oorzaak was dat de benodigde sol
vabiliteitsopslag in de premie achteraf 
hoger was dan vooraf bij de premie
vaststelling was verondersteld.

Voor 2013 heeft het bestuur de premie 
verlaagd van 27,8 procent naar 23,6 
procent. Deze verlaging wordt vooral 
veroorzaakt door:
l	 	enerzijds de versobering van de pensi

oenregeling per 1 januari 2013 (lagere 
opbouw, minder partnerpensioen op 
kapitaalbasis) door een besluit van 
caopartijen; en

l	 	anderzijds een lagere premie voor de 
aanvullingsregelingen (2,3 procent).

De premie voor de aanvullingsregelin
gen wordt berekend door een midde
ling van de benodigde premie over de 
resterende financieringsperiode (tot en 
met 2020). In 2012 is de premie voor de 
aanvullingsregelingen vastgesteld op  
3,6 procent. De jaarlaag 2013 is ultimo 
2012 toegekend.

De verdeling van de premie in een 
werkgevers en een werknemersdeel is 
afhankelijk van de afspraken die worden 
gemaakt tussen de werkgevers en de 
werknemers.

 l
toeslag

Toeslagbeleid
Ieder jaar streeft het bestuur ernaar om 
de opgebouwde pensioenen van deelne
mers, gewezen deelnemers en de pen
sioenen van pensioengerechtigden te 
verhogen met een toeslag. Zo behouden 
(opgebouwde) pensioenen hun waarde. 
Tot 1 januari 2013 was de maatstaf 
volgens het toeslagbeleid voor gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden 
gelijk aan die voor actieve deelnemers. 
Dat was de collectieve loonsverhoging 
in het afgelopen jaar volgens de CAO 
APG Groep. Met ingang van 2013 geldt 
volgens caoafspraken als maatstaf voor 
toeslagverlening voor de nietactieven 
de consumentenprijsindex (CPI) alle 
huishoudens. 

Jaar

PriJs- 

inFlatie

toeslagverlening 

biJ toePassing  

van beleid

daadwerkeliJke 

toeslag- 

verlening

totaal  

niet verleende 

toeslag

2008 2,49% 2,8% 2,8% 0,0%
2009 1,19% 0,0% 0,0% 0,0%
2010 1,27% 2,0% 1,5% 0,5%
2011 2,34% 0,0% 0,0% 0,5%
2012 2,45% 1,5% 0,2% 1,8%

tabel 3: niet toegekende toeslagen

Toeslagverlening 
Op basis van de financiële positie 
besloot het bestuur eind 2012 om per 
1 januari 2013 om de opgebouwde 
pensioenen van actieve en gewezen 
deelnemers en de pensioenen van 
pensioengerechtigden te verhogen 
met 0,2 procent. Dit is een onvolledige 
toeslagverlening . Daardoor is de 
niet verleende toeslag bij PPF APG 
toegenomen. In tabel 3 staat de 
ontwikkeling van de cumulatieve totaal 
niet verleende toeslag over de afgelopen 
5 jaren. Wanneer de dekkingsgraad 

hoger is dan 125 procent bestaat de kans 
dat het bestuur besluit om (een gedeelte 
van) de eerder niet verleende toeslagen 
in te halen.
In 2010 was de niet verleende toeslag 
0,5 procent doordat de financiële positie 
van het fonds ontoereikend was voor 
een volledige toeslag. Omdat PPF APG 
in 2011 een dekkingstekort had, kon  
de niet verleende toeslag in 2011 niet 
worden weggewerkt. Vervolgens kon 
het fonds in 2012 de extra toeslag van 
1,3 procent niet verlenen. Dit is 1,5 
procent collectieve loonsverhoging 
minus de verleende toeslag over 2012 
van 0,2 procent. 

VermogenS-
Beheer

beleggingscategorie

beleggingsmix 

voor de lange

termiJn 

beleggingsmix

voor 2012

beleggingsmix

voor 2013

Staatsobligaties 15,5% 18,0% 20,1%
Index leningen 7,5% 5,0% 5,0%
Credits 21,0% 20,0% 20,0%
Vastrentende waarden 44,0% 43,0% 45,1%

Aandelen ontwikkeld 26,0% 27,0% 23,9%
Aandelen opkomend 5,0% 7,0% 8,0%
Aandelen 31,0% 34,0% 31,9%

Vastgoed 10,0% 10,0% 9,0%

Grondstoffen 4,0% 4,0% 4,0%
Hedge funds 4,0% 4,0% 5,0%
Private equity 4,0% 2,0% 2,0%
Infrastructuur 2,0% 1,0% 1,0%
Opportunities 1,0% 0% 0%
Alternative Inflation  2,0% 2,0%
Alternatieve categorieën 15,0% 13,0% 14,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

 

tabel 4: beleggingsmix voor de lange termijn en voor de jaren 2012 en 2013
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en die instemmen met een herstructu
reringsprogramma. Hierdoor herstelden 
de obligatiemarkten van de getroffen 
landen geleidelijk. Uiteindelijk presteer
den deze landen beter dan de kernlanden 
in de eurozone. Gedurende 2012 heeft 
het bestuur de ontwikkelingen binnen 
de eurozone en de mogelijke gevolgen 
hiervan op de beleggingsportefeuille 
meerdere malen besproken. Het bestuur 
werd hierbij ondersteund door de beleg
gingsadviescommissie, de onafhanke
lijke vermogensbeheeradviseur en door 
de uitvoerder van het vermogensbeheer. 

Staatsobligaties
PPF APG heeft per 2012 een deel van 
de portefeuille ondergebracht in zeer 
kredietwaardige staatsobligaties van de 
kernlanden van de eurozone (Duitsland, 
Frankrijk en Nederland). Toen halver
wege 2012 de eurocrisis opnieuw 
escaleerde, pakte dit positief uit voor 
het fonds. Door de eurocrisis liepen de 
obligatiespreads van de ZuidEuropese 
landen sterk op ten opzichte van de 
kernlanden. De ECB kondigde aan dat 
zij zou ingrijpen door het aankopen van 
obligaties van landen die hierom vragen 

van 10,9 procent. Het rendement 
inclusief  het resultaat op derivaten 
bedroeg  16,3 procent. In tabel 5 zijn  
de rendementen (na aftrek van kosten 
en inclusief valutaeffecten) van de 
beleggingscategorieën van PPF APG 
en bij behorende benchmarks 
weer  gegeven. 

 l
aFdekking van het 

renterisico

PPF APG heeft de strategische doel
stelling om 75 procent van het rente
risico af te dekken. Deze doelstelling en 
het bijbehorende beleid zijn in de ALM
studie getoetst. De tactische norm voor 
de rente afdekking wordt uitgebreid naar 
het strategische niveau, afhankelijk van 
het niveau van de 30jaars swaprente. 
Gedurende 2012 was de tactische norm 
voor de afdekking van het renterisico 50 
procent. Vanaf 2012 gebruikt het fonds 
een methode om de renteafdekking 
terug te brengen naar een niveau bin
nen de bandbreedte van 3 procentpunt 
(naar boven en beneden) gerelateerd 
aan de normafdekking van 50 procent 
ten opzichte van de normafdekking. Dit 
gebeurt als de feitelijke renteafdekking 
zich op een maandelijkse evaluatie
datum buiten de vastgestelde band
breedte begeeft. Ook is de staffel met 
niveaus van de 30jaars swaprente om de 
rente afdekking gefaseerd te verhogen, 
aangepast aan de marktomstandig
heden. De introductie van de UFR leidde 
tot besprekingen over het renteafdek
kingsbeleid, maar hebben niet geleid 
tot aanpassing van het beleid in 2012 is 
het niveau van de renteafdekking niet 
aangepast. Het percentage waarmee 
de netto pensioenverplichtingen zijn 
afgedekt, is het afgelopen jaar van circa 
46 procent toegenomen naar circa  
47 procent eind 2012. 

 l
aFdekking van het 

valutarisico

Begin 2012 heeft het bestuur het valuta
afdekkingsbeleid geanalyseerd. PPF APG 
heeft besloten om, in afwijking van het 
strategisch afdekkingsbeleid, de afdek
king van het valutarisico op beleggingen 
in Amerikaanse dollars, Britse ponden 
en Japanse yen te verlagen van 100 pro
cent naar 80 procent. Ook heeft PPF APG 
besloten het valutarisico op beleggingen 
in Zwitserse frank voor 80 procent af te 
dekken.

 l
beleid verantwoord 

beleggen

Verantwoord beleggen is een essentieel 
onderdeel van de beleggingsfilosofie van 
het bestuur en een integraal onderdeel 
van de beleggingsbeginselen van het 
fonds. Bij al de beleggingsprocessen 
houdt het fonds op geïntegreerde wijze 
rekening met zogeheten ESGfactoren 
(Environmental, Social en Governance). 
Deze factoren geven PPF APG een beeld 
van de manier waarop een onderneming 
omgaat met het milieu, zijn sociale 
leefomgeving en of het fonds goed wordt 
bestuurd. Het beleid op het gebied 
van verantwoord beleggen heeft drie 
doelstellingen:
l	 	Het verbeteren van het financiele 

rendement, door extra aandacht voor 
deze langetermijnrisico’s.

l	 	Blijk geven van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

l	 	Bijdragen aan de integriteit van de 
financiële markten.

Om deze doelstellingen te realiseren, 
steekt de vermogensbeheerder van PPF 
APG veel energie in het analyseren van 
de relaties tussen duurzaamheidaspec
ten enerzijds en rendement en langeter
mijnrisico’s anderzijds. Milieu, maat
schappij en goed ondernemingsbestuur 
spelen bij alle beleggingscategorieën 
een grote rol. APG heeft hiervoor een 
deskundig team met duurzaamheids en 
governancespecialisten. Zij hebben een 
uitgebreid netwerk bij internationale 
organisaties en werken intensief samen 
met andere beleggers.

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 

tekort in de ogen van het bestuur, dan 
zal invloed uitgeoefend worden om 
verbeteringen aan te brengen. Dit kan 
door middel van een directe dialoog, 
maar ook door te stemmen tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen.

PPF APG ziet het uitoefenen van het 
stemrecht op de aandeelhoudersverga
deringen als essentieel onderdeel van 
verantwoord beleggen. Op deze manier 
kan het fonds invloed uitoefenen op het 
ondernemingsbeleid van een onder
neming. Daarbij wordt deelgenomen 
aan samenwerkingsverbanden met 
een aantal institutionele beleggers ter 
versterking van de positie in de dialogen 
met ondernemingen.

Uitsluitingen
PPF APG wil dat ondernemingen 
handelen met respect voor de uitgangs
punten van 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, 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 ver werpelijk worden 
beschouwd. Met ingang van 2012 
sluit het fonds ook beleggingen uit in 
overheidsobligaties van landen waar 
een wapenembargo van kracht is, 
opgelegd door de VNveiligheidsraad. 
Deze embargo’s worden opgelegd om 
schendingen van het internationaal 
recht of mensenrechten te veroordelen.

 l
beleggingsresultaten in 

het verslagJaar

De beleggingsportefeuille van  
PPF APG behaalde over het verslagjaar 
2012 een rendement van 11,6 procent 
(exclusief het resultaat op derivaten).  
De benchmark (exclusief het resultaat 
op derivaten) realiseerde een rendement 

beleggingscategorie

rendement 

PorteFeuille

rendement 

benchmark omschriJving benchmarks

Vastrentende waarden
l  Staatsobligaties kernlanden 6,2% 6,0% Barclays Euro Treasury Index
l  Staatsobligaties eurozone 9,9% 11,0% Barclays Euro Treasury Index 10 
l  Index leningen 9,9% 11,0% Barclays Euro Gov Index
l  Bedrijfsobligaties 10,3% 8,3% Samengesteld uit verschillende Credits 

benchmarks

Aandelen
l  Ontwikkelde markten 16,0% 15,4% MSCI World Index 10

l  Minimum Volatility 6,6% 4,9% MSCI World Minimum Volatility
l  Opkomende markten 16,6% 16,4% MSCI Emerging Markets Index

Vastgoed 8,7% 9,2% Samengesteld uit verschillende vastgoed 
benchmarks

Alternatieve beleggingen
l  Alternative Inflation 14,4% 13,7% Barclays French Gov ILB Index
l  Commodities 5,1% / 1,5% S&P GSCI Total Return Index
l  Hedgefondsen 4,3% 2,4% Samengesteld uit 1maands rentetarieven met 

opslag van 3,5%
l  Infrastructuur 0,5% 7,9% Samengesteld uit Infrastructuur en Vastrentende 

benchmarks
l  Private equity / 7,5% / 7,7% Thomson Venture Economics Fund

Rendement exclusief derivaten 11,6% 10,9%

Rendement inclusief derivaten 16,3% 15,6%

tabel 5:  rendementen beleggingscategorieën en benchmarks gedurende 2012

10  Met een aangepaste landenweging.
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alternatieve beleggingen langzamer  
dan verwacht. 

Commodities
Deze portefeuille met commodities 
volgt de strategie dat er op bepaalde 
punten (sectoren en curvepositionering) 
van de benchmark wordt afgeweken. 
Deze strategie heeft een grote bijdrage 
aan de outperformance geleverd.

Hedgefondsen
Binnen de portefeuille met hedge
fondsen maakt PPF APG onderscheid 
tussen twee categorieën. Allereerst  
belegt PPF APG in traditionele hedge
fondsen. Dat zijn beleggingsfondsen 
met ruime mogelijkheden om rende
ment te genereren. Ondanks het 
onzekere macroeconomische klimaat 
in 2012 heeft de portefeuille aantrek
kelijke rendementen behaald. Daarnaast 
bezit PPF APG een portefeuille die 
beheerd wordt volgens de strategie 
Global Tactical Asset Allocation (GTAA). 
De fondsen begonnen het jaar defensief 
gepositioneerd, na een volatiele periode 
van 2 jaar. Naarmate het jaar vorderde 
en de volatiliteit verdween bleek dat de 
fondsen slechts vrij kleine posities had
den die rendement konden genereren. 
Dit is gebruikelijk voor 
 wereldwijde macrofondsen, die de  
neiging hebben om pas echt op te 
bloeien wanneer rendementen van  
beleggingscategorieën uiteen gaan 
lopen. 

Private equity
De portefeuille van PPF APG met 
private equity (aandelen in niet
beursgenoteerde ondernemingen) is 
nog in opbouw. Doordat de portefeuille 
nog in de opbouwfase verkeert, is er 
sprake van het traditionele Jcurve 
effect. Dit houdt in dat in de eerste jaren 
het rendement van PPF APG negatief 
beïnvloed kan worden door kosten, 
provisies en initiële afschrijvingen die 
eerst gecompenseerd moeten worden 
door het proces van waardecreatie van 
de manager. Daarna zal er sprake zijn 
van een positief relatief rendement. 

Het vermijden van de meer risicovolle 
aandelen en het opzoeken van meer 
stabiele aandelen is gericht op een lager 
risico. Deze aandelenstrategie heeft, 
vooral in tijden van stress en volatiele 
markten (april en mei), zijn waarde 
bewezen. De strategie heeft in die peri
ode een out performance laten zien ten 
opzichte van de ‘reguliere’ marktwaarde 
gewogen aandelen portefeuille. Tijdens 
vooral de tweede helft van het jaar 
waarin de beurzen herstelden is  
de strategie echter achtergebleven 
bij de reguliere aan delenportefeuille. 
De komende periode gaat PPF APG de 
strategie in termen van risico en rende
ment nauwgezet evalueren. 

Aandelen opkomende markten
Het verslagjaar was voor beleggers in 
opkomende markten zeer goed. De 
opkomende markten binnen Europa 
presteerden met een stijging van  
23,2 procent het best. Daarna volgden 
de opkomende markten van AziëPacific 
en LatijnsAmerika. Als we kijken naar 
de sectoren, dan presteerden cyclische 
sectoren zoals energie en industrie 
minder goed. 

Vastgoed
De beleggingen van PPF APG in vastgoed 
zijn grotendeels ondergebracht in vast
goedfondsen. Daarnaast bestaat een aan
zienlijk deel van de vastgoed portefeuille 
uit direct vastgoed dat in 2012 een stabiel 
en aantrekkelijk rendement liet zien. 
Binnen de portefeuille van PPF APG reali
seerden de beursgenoteerde vastgoedbe
langen –mede dankzij het herstel op de 
aandelenmarkt een positief rendement 
van 27,3 procent. Ook het merendeel van 
de nietbeursgenoteerde fondsen liet 
een positief rendement zien.

Alternatieve beleggingen
In 2012 heeft PPG APG de allocatie 
naar alternatieve beleggingen verder 
uit gebreid met beleggingen in private 
equity en infrastructuur en de opname 
van de nieuwe categorie alternative  
inflation. Door de lastige markt
omstandig  heden verloopt de uitbreiding 
van onze portefeuille met (illiquide) 

kosten ten aanzien van het bewaarloon 
hangt samen met een hoger belegd 
vermogen voor de in bewaring gegeven 
titels. Relatief gezien bleven de kosten 
gelijk. Prestatievergoedingen zijn 
vergoedingen aan externe managers 
voor (meerjarige) performance boven 
een bepaalde drempelwaarde. Deze 
vergoedingen dempen de relatieve 
rendementen van PPF APG. De stijging 
van deze vergoedingen is toe te 
schrijven aan goede (relatieve) prestaties 
in 2012 van externe managers binnen de 
portefeuilles met bedrijfsobligaties en 
hedgefondsen.

 l
transactiekosten

Naast de beleggingskosten uit tabel 6 
onderscheidt de Pensioenfederatie ook 
de categorie transactiekosten. Deze 
categorie is complex van aard, niet altijd 
beschikbaar en wordt gekenmerkt door 
schattingen. Dat maakt een vergelijking 
met het voorgaande jaar lastig. Deze 
kosten bestaan uit in en uitstapkosten 
bij beleggingsfondsen, aan en ver
koop kosten bij directe belegging in 
beleggingstitels en acquisitiekosten.  
De geïdentificeerde transactiekosten van 
PPF APG over 2012 bedragen: 0,6 miljoen 
euro (8 basispunten) en  in 2011:  
0,8 miljoen euro (12 basispunten). 

 l
kosten  

vermogensbeheer

Uit tabel 6 blijkt dat het totaal 
van de integrale kosten (exclusief 
prestatievergoedingen) in 2012 ten 
opzichte van 2011 met 0,9 miljoen euro 
is gestegen. Uitgedrukt in basispunten 
(0,01 procentpunt) van het gemiddeld 
belegd vermogen zijn de kosten 
gestegen met 7 basispunten. Inclusief 
prestatievergoedingen zijn de kosten 11 
basispunten gestegen. In de toelichting 
is per kostencategorie aangegeven wat 
de belangrijkste ontwikkelingen zijn ten 
opzichte van 2011. 

De beheervergoeding is in de tabel 
opgedeeld in twee categorieën. De 
eerste categorie betreft de kosten van 
de uitvoeringsorganisatie, de tweede 
betreft de kosten van externe ver
mogensbeheerders. De stijging van  
de kosten van het uitvoeringsbedrijf 
wordt veroorzaakt door een hoger 
gemiddeld belegd vermogen en 
wijzigingen in de beleggingsmix. 
De kosten van externe vermogens
beheerders zijn gestegen door een 
hoger belegd vermogen en een hogere 
allocatie naar illiquide beleggingen. 
Daarvoor gelden relatief hogere  
vergoedingen. Deze stijging van de 

Infrastructuur
Ook voor deze beleggingen geldt dat 
deze nog in de opbouwfase verkeren 
waardoor er sprake is van een Jcurve 
effect. Daarnaast werd het rendement 
van PPF APG negatief beïnvloed door de 
wereldwijde economische omstandig
heden. Zo kampen sommige tolwegen 
en (lucht)havens met een afname van 
het gebruik.

Alternative Inflation
Met ingang van 2012 belegt PPF APG  
in de beleggingscategorie alternative  
inflation. Deze beleggingscategorie 
bestaat uit schuldpapier en verwante  
instrumenten die bescherming bieden 
tegen onverwachte (Nederlandse)  
inflatie. Het rendement kan voor een 
groot deel toegeschreven worden aan 
positieve koersontwikkeling van de 
portefeuille door de dalende (reële)  
renteniveaus en credit spreads ge
durende het jaar. 

 l
vooruitzichten asset 

allocaties

In 2013 gaat PPF APG verder met de 
invulling van de allocatie naar de alter
natieve beleggingen (hedgefondsen,  
private equity, infrastructuur en 
alternative inflation). Hierbij kijkt 
PPF APG kritisch naar de risico en 
rendementskarakteristieken. Bij 
het verder uit breiden van deze 
categorieën spelen ook aspecten als 
liquiditeit, risicomanagement en 
transparantie (bijvoorbeeld van kosten 
en positionering) een belangrijke rol. 
Daarnaast gaat PPF APG in 2013 het 
aandeel in de minimum volatility in 
stappen verhogen en zal de allocatie 
naar aandelen en (staats)obligaties van 
opkomende markten vergroot worden. 

In 2013 zal PPF APG een nieuwe ALM–
studie laten uitvoeren waarin het 
strategisch beleggingsbeleid ten aanzien 
van de asset allocatie en valuta en 
renteafdekking door middel van een 
aantal varianten wordt geanalyseerd.

Index leningen
De outperformance van index leningen 
of inflatiegerelateerde obligaties kan 
voor het grootste deel worden verklaard 
door de onderweging van Italië voor de 
kredietafwaardering (downgrade) van 
het land medio 2012. Deze onderweging 
werd gehandhaafd vanwege bezorgd
heid over een mogelijke downgrade. 
Daarnaast had het tactisch rente en 
inflatiebeleid een positieve bijdrage aan 
het relatieve rendement.

Bedrijfsobligaties
Om de liquiditeitsrisico’s van de porte
feuille in tijden van stress te mitigeren 
heeft PPF APG de allocatie naar bedrijfs
obligaties gedeeltelijk afgebouwd ten 
gunste van meer liquide vastrentende 
waarden. De goede prestaties van be
drijfsobligaties in 2012 kwamen voort 
uit de ruime liquiditeit verzorgd door 
centrale banken en de bijbehorende lage 
rente. Dit vergrootte de risicobereidheid 
bij beleggers. De relatieve performance 
bleef neutraal in zwakke periodes. 
Dit dankzij de timing in de mate van 
risicoreductie, positieve sectorallocatie 
en een goede selectie van titels. In goede 
periodes was de relatieve performance 
positief.

Aandelen Ontwikkelde Markten
Ondanks de eurocrisis hadden de 
aandelenmarkten in 2012 een goed jaar. 
In de eerste helft van het jaar kampten 
de kwantitatieve aandelenstrategieën 
met de blijvende onzekerheid op de 
markten. Onze outperformance over 
het gehele jaar was voornamelijk te 
danken aan portefeuilles in Europese en 
Amerikaanse aandelen. 

Minimum Volatility
Per 1 april 2012 belegt PPF APG volgens 
een minimum volatility aandelen
strategie. Deze strategie is gericht op 
het minimaliseren van het portefeuille
risico. De verhoudingen tussen de 
aandelen in de portefeuille worden 
bepaald aan de hand van de beweeg
lijkheid (volatiliteit) van de individu
ele aandelen en de onderlinge relatie 
tussen de aandelen (diversificatie). 

beleggingskosten 2012 bP  2011 bP

           

Beheervergoeding APG 3,0 41   2,5 39
Beheervergoeding externe managers 1,0 14   0,7 11
Bewaarloon 0,1 1   0,1 1

Overige kosten 0,2 3   0,1 1
Totaal  4,3 59    3,4 52 

         
Prestatievergoedingen 0,7 10 0,4 6
Totale kosten 5,0 69   3,8 58

tabel 6: ontwikkeling integrale kosten vermogensbeheer (in miljoenen euro’s en in basispunten van  

het gemiddelde belegd vermogen)



PersoneelsPensioenfonds APG JAArVerslAG 2012 3130

 l
voorziening 

PensioenverPlichtingen

In tabel 7 wordt de voorziening 
pensioen verplichtingen weer gegeven.  
In de voorziening pensioen ver plich
tingen zijn alle tijdsevenredige pensioen
aanspraken opgenomen.

 l
analyse van het 

technisch resultaat

Volgens de staat van baten en lasten van 
PPF APG bedraagt de winst over 2012 
54.439 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 8 is uitgevoerd op 
basis van de rentetermijnstructuur van 
ultimo 2011. De verandering van de 
rentetermijnstructuur ultimo 2011 naar 
ultimo 2012 is onder andere verant
woord in het resultaat op beleggingen/
marktrente. 

Verkort  
ActuArieel verslAG

2012 2011

Deelnemers 193.577 184.067
Gewezen deelnemers 227.235 222.576
Invalide deelnemers (invaliditeitspensioen) 4.579 4.847
Pensioengerechtigden 283.748 246.057

Totaal 709.139 657.547

Uitsplitsing naar soort pensioengerechtigden:
l  pensioengerechtigden ouderdomspensioen 211.936 174.604
l  pensioengerechtigden prepensioen 20.238 24.553
l  pensioengerechtigden partnerpensioen 51.320 46.719
l  pensioengerechtigden wezenpensioen 254 181

tabel 7: voorziening pensioenverplichtingen verdeeld naar 

soorten deelnemers (in duizenden euro’s)

2012 2011

Resultaat (winst of verlies) op:
l  Beleggingen/marktrente 54.193 ./. 54.983
l  Premies ./. 2.496 ./. 692
l  Waardeoverdrachten 5 306
l  Kosten ./. 12 328
l  Uitkeringen ./. 111 ./. 76
l  Overlevingskansen 259 1.510
l  Arbeidsongeschiktheid 743 694
l  Voorwaardelijke toeslagverlening  
l  Incidentele mutaties ./. 669 
l  Aanvullingsregeling 55min 1.757 474
l  Overige oorzaken  770 351

Totaal 54.439 ./. 52.088

tabel 8:  technisch resultaat van het fonds (in duizenden euro’s)
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Diversen
Het resultaat op diversen wordt bepaald 
door het saldo van overige lasten en 
baten. Daarnaast worden mutaties van 
diverse aard op rechten doorgevoerd. 
Het resultaat is per saldo 770 duizend 
euro positief.

die uit de risico’s voortvloeien. Het 
resultaat is per saldo 259 duizend euro 
positief.

Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid van een  
deelnemer ontstaan er lasten voor  
PPF APG. Er wordt premie vrij  stelling 
verleend voor de opbouw van het 
ouderdoms en partnerpensioen en 
er wordt een arbeidsongeschiktheids
pensioen uitgekeerd. De toekomstige 
uitgaven worden in één keer als last 
genomen. Bij een eventuele revali
datie 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 arbeids ongeschiktheid. 
Over 2012 is het resultaat op arbeids
ongeschiktheid per saldo 743 duizend 
euro positief. 

Incidentele mutaties
Onder deze categorie wordt in 2012 de 
overgang naar de nieuwe AG Prognosetafel 
20122062 met de voor PPF APG behorende 
fondsspecifieke correctiefactoren 2012 
verantwoord. Het resultaat is per saldo 
669 duizend euro negatief.

Aanvullingsregeling 55-min
Het resultaat is gelijk aan de ontvangen 
premie voor de aanvullingsregeling 
55min, vermeerderd met de, aan de 
bestemmingsreserve toe te rekenen, 
beleggingsopbrengsten en verminderd 
met de benodigde middelen voor de 
inkoop van de jaarlaag 2013.

Er is een winst gerealiseerd van 1.757 
duizend euro. Hierbij dient wel te 
worden opgemerkt dat de mutatie van 
de reserve aanvullingsregeling in dit 
resultaat is verwerkt. De toename van 
de reserve aanvullingsregeling bedraagt 
1.631 duizend euro. De resterende winst 
voor het fonds van 126 duizend euro 
betreft de solvabiliteitsopslag over de 
inkoop van aanvullingsrechten en wordt 
toegevoegd aan de reserve pensioenen. 
De reserve aanvullingsregeling 
wordt overigens niet gebruikt bij de 
berekening van de dekkingsgraad.

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 12 duizend euro  
negatief. De reden van de grote wij
ziging in resultaat ten opzichte van 
vorig jaar is dat de dotatie aan de 
administratie kostenvoorziening geen 
onderdeel meer is van de kostendek
kende premie, maar dat deze sinds dit 
boekjaar wordt gefinancierd uit de be
staande kosten opslagen in de premie en 
voorziening. Daarnaast zijn de werkelij
ke kosten toegenomen van 975 duizend 
euro in 2011 naar 1.144 duizend euro in 
2012. De kosten in 2012 liggen daarmee 
overigens in lijn met de gemiddelde kos
ten in de afgelopen vijf jaar.

Uitkeringen
Het resultaat op uitkeringen wordt  
bepaald door het saldo van de ver
wachte uitkeringen en de werkelijke 
uitkeringen. Ook afkopen zijn in dit 
resultaat meegenomen. Het resultaat  
is per saldo 111 duizend euro negatief.

Sterfte en langleven
PPF APG kent een sterfterisico en een 
langlevenrisico. Het sterfterisico is van 
belang bij overlevingspensioenen en 
uitkeringen bij overlijden. Het lang
levenrisico is van belang bij ouder
domspensioenen. 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 

gebracht zou zijn, zou deze premie 
20.304 duizend euro bedragen. Per saldo 
is dit dus een verlies van 5.789 duizend 
euro. De kostendekkende premie zou 
echter wel een opslag voor solvabiliteit 
bevatten ter grootte van 3.293 duizend 
euro. Deze opslag zou in het resultaat op
genomen worden wat per saldo leidt tot 
een verlies van 2.496 duizend euro. 

Het resultaat op premie is ten opzichte 
van 2011 meer negatief, met name door
dat de inkoop van de in het jaar opge
bouwde aanspraken duurder was door 
de gedaalde rekenrente.

Tabel 9 geeft het resultaat op premie 
schematisch weer.

Waardeoverdrachten
Het resultaat op waardeoverdrachten 
wordt bepaald door het vrijvallen of  
inkopen van bedragen uit de voor
ziening 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 
5 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). Er zijn overigens weinig 
waardeoverdrachten geweest, doordat 
veel fondsen geen waardeoverdrachten 
mochten uitvoeren.

Toelichting op het technisch resultaat
Hieronder worden de onderdelen van 
het technisch resultaat afzonderlijk 
toegelicht.

Beleggingen/marktrente
Het resultaat op beleggingen/markt
rente wordt bepaald door het saldo van 
de beschikbare beleggingsopbrengsten, 
de benodigde interest, de toegekende 
toeslagverlening evenals de wijziging 
van de rentetermijnstructuur. Voor 
de bepaling van de benodigde interest 
wordt uitgegaan van de éénjaarsrente 
uit de rentetermijnstructuur van ultimo 
2011. Die éénjaarsrente bedroeg 1,544 
procent.

Het resultaat is per saldo positief,  
namelijk 54.193 duizend euro. Dit 
wordt onder andere verklaard door het 
positieve resultaat op de beleggings
portefeuille maar ook door het positieve 
resultaat op de rentederivaten, als gevolg 
van de gedaalde rente. De dalende rente 
leidde echter ook tot een toename van 
de voorziening pensioenverplichtingen. 
Het verlies in verband met de rente
termijnstructuur wordt veroorzaakt 
doordat het renteniveau uit de rente
termijnstructuur van 31 december 2012 
(zoals gepubliceerd door DNB) lager is 
dan het niveau van 31 december 2011. 

Premies
Het resultaat op premies wordt bepaald 
door het saldo van de premiebijdragen 
en de benodigde middelen voor de  
opbouw van nieuwe pensioen aan
spraken. In 2012 werd een premie voor 
de middelloonregeling geheven die  
onder het kostendekkende niveau lag. 
Over 2012 is een verlies gerealiseerd  
van 2.496 duizend euro.

Het resultaat op premie kan ook anders 
worden geanalyseerd. De feitelijk in  
rekening gebrachte premie voor de  
middelloonregeling bedraagt 14.515 
duizend euro. Dit is op basis van een 
premie van 24,2 procent van de pen
sioengrondslag. Als in plaats daarvan  
de kostendekkende premie op basis van 
de rentetermijnstructuur in rekening 

onderdelen bedrag

Feitelijke premie 14.515
Kostendekkende premie   ./. 20.304
Vrijval solvabiliteitsmarge 3.293

Resultaat ./. 2.496

tabel 9: resultaat op premie (in duizenden euro’s)



35PersoneelsPensioenFonds aPg Jaarverslag 2012

Op basis van de ontvangen gegevens 
van de accountmanager van APG 
Pensioenbeheer BV is geconcludeerd 
dat in het afgelopen jaar geen onregel
matigheden c.q. bijzonderheden zijn 
gemeld met betrekking tot de naleving 
van de Code of Conduct APG Groep door 
bestuursleden van PPF APG.

raPPortage Van de  
comPliAnce officer
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Nadat vorig jaar een algehele visitatie 
werd gehouden, besloten bestuur en 
visitatiecommissie dit jaar dat de wijze 
waarop het bestuur omging met de be
sluitvorming over “houdbaar pensioen” 
en de toekomst van het PPF APG tegen 
het licht moesten worden gehouden. 
Daarnaast is de totstandkoming en 
uitvoering van het communicatiebeleid 
benoemd tot specifiek onderwerp van 
visitatie en is het uitbestedingsbeleid 
van het fonds en de uitvoering ervan 
bezien. Ook werd teruggeblikt op de 
manier waarop het bestuur is omgegaan 
met de bevindingen van vorig jaar.

De visitatiecommissie, die bestaat uit 
Nelly Altenburg, Henriëtte de Lange en 
Marion Verheul, heeft haar werkzaam
heden verricht in het voorjaar 2013.

Het was, zo concludeert de visitatiecom
missie, een druk en zwaar jaar voor de 
commissie “Houdbaar Pensioen” en het 
bestuur. Het bestuur wilde de houdbaar
heid van de pensioenregeling vergroten 
door meer draagvlak te creëren voor het 
PPF APG en door het verlagen van de 
kosten. Dit zou moeten via een versobe
ring/versimpeling van de regeling en 
het heffen van een premie die bijdraagt 
aan herstel en de betaalbaarheid voor 
de werkgever en werknemers. Om dit 
doel te bereiken richtte PPF APG zich 
zowel op de mogelijke oprichting van 
een nieuw BPF (Pecunia) als op kosten
verlaging en draagvlakvergroting door 
toetreding van meer APGmedewerkers.

Het fonds besloot al eerder zich goed 
voor te bereiden op de besluitvorming 
over de toekomst via meerdere stuur en 
werkgroepen, waarbij ook derden waren 
betrokken. Dit was niet gemakkelijk en 
vroeg veel tijd en expertise. Bestuur en 
commissie “Houdbaar Pensioen”, ston
den daarbij vaak voor de afweging hoe 
de rollen en taken in dit geheel “zuiver” 
te houden. Dat lukte overigens goed.

De visitatiecommissie meent, alles 
overziend, dat het bestuur zich op goede 
wijze gekweten heeft van haar taak en al 
met al een goed resultaat heeft geboekt. 
Het bestuur heeft daarbij steeds gelet op 
het belang van de deelnemers van het 
PPF APG en heeft dat, ook toen een over
stap naar een bedrijfstakpensioenfonds 
niet mogelijk bleek, nog steeds scherp 
in het vizier. De visitatiecommissie 
concludeert dat, mede dankzij de forse 
inspanning van de commissie Houdbaar 
Pensioen, het bestuur erin geslaagd is 
om de houdbaarheid van de pensioen
regeling in ieder geval voor de komende 
jaren te realiseren. 
Over het jaar 2012 is de visitatiecom
missie van oordeel dat de commissie 
Communicatie een flinke slag heeft 
gemaakt, ondanks de hoeveelheid tijd en 
aandacht die de toekomstdiscussie verg
de. De commissie heeft nu de positie 
verworven in het bestuur die volgens de 
visitatiecommissie nodig is en er wor
den meer middelen uitgetrokken voor 
communicatie. Nu er duidelijkheid is 
over de toekomst raadt de visitatiecom
missie de commissie Communicatie aan 

prioriteit te geven aan het opstellen van 
een nieuw communicatiebeleidsplan. 

De visitatiecommissie constateert dat 
het uitgevoerde klanttevredenheidson
derzoek zeer bescheiden van omvang 
was. Het lijkt de visitatiecommissie ef
fectiever om toekomstige onderzoeken 
wat uitgebreider op te zetten. Zeker gelet 
op de uitbreiding van het deelnemersbe
stand met collega’s die vanuit een andere 
historie kijken naar het fonds, is het 
belangrijk te weten hoe de deelnemers 
en gepensioneerden de communicatie 
van het fonds ervaren.

De visitatiecommissie ondersteunt het 
bestuur in zijn streven om de pensioen
uitvoering blijvend te verbeteren en de 
kosten goed te bewaken. In vergelijk met 
andere fondsen zijn deze, gegeven de 
omvang van het fonds, goed op niveau. 
De draagvlakvergroting gaat helpen 
dit verder te verbeteren, net zoals het 
project om de ICTsystemen te verbe
teren, waardoor efficiënter gewerkt 
kan worden. Zowel het bestuur als de 
uitvoeringsorganisatie zijn grotendeels 
tevreden over de pensioenadministratie. 
De SLAafspraken worden goed gerap
porteerd en bewaakt door het bestuur.

Het bestuur heeft veel aandacht besteed 
aan het onderwerp vermogensbeheer. Er 
is ook voldoende beleggingskennis aan
wezig en het bestuur is steeds kritisch 
en besluitvaardig, ook in de aansturing 
van de naar APG uitbestede processen. Er 
zit altijd een aantal risico’s in de relatie 

VerSlag Van de  
visitAtiecommissie
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met APG en de rollen die APG in zich ver
enigt, maar het bestuur is zich daar zeker 
van bewust en is voldoende alert.

De visitatiecommissie heeft dit jaar een 
vergadering bijgewoond om te ervaren 
hoe dit bestuur vergadert. Er is een in
drukwekkend aantal vergaderstukken, die 
steeds voorzien zijn van goede voorleg
gers, wat zeer efficiënt werkt. Ook het feit 
dat er veel gedaan wordt in commissies, 
maakt efficiënt vergaderen mogelijk. 
Hierbij is het wel een aandachtspunt dat 
commissies het bestuur voldoende “mee
nemen” in de door hen besproken zaken. 
Het bestuur is een goed en hecht team.

Uit de visitatie bleek dat het bestuur is 
begonnen met een oriëntatie op de toe
komstige governance van het fonds. De 
visitatiecommissie adviseert dit grondig 
en voortvarend op te pakken, omdat de 
implementatie van de governancekeuzes 
en de invulling van het bestuursmodel, 
afhankelijk van de keuzes, behoorlijk wat 
tijd kunnen vragen.
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Het bestuur hecht zeer aan het oordeel 
van de visitatiecommissie. Het onaf
hankelijke karakter van de visitatiecom
missie draagt bij aan goede checksand
balances in het pensioenfonds. 

De toekomst van het pensioenfonds 
krijgt veel aandacht binnen het bestuur, 
zoals ook blijkt uit de activiteiten van de 
Commissie Houdbaar Pensioen en de 
afstemming met sociale partners daar
over. Het bestuur is verheugd te horen 
dat de visitatiecommissie waarneemt 
dat flinke vooruitgang is geboekt. De 
houdbaarheid van de pensioenrege
ling is voor de nabije toekomst in ieder 
geval gewaarborgd. Het bestuur zal met 
sociale partners in dialoog blijven om de 
pensioenregeling toekomstbestendig te 
houden. Het bestuur zal bij de besluit
vorming de belangen van alle deelne
mers in acht nemen. Waar nodig zal 
het bestuur zijn verantwoordelijkheid 
nemen om tot adequate oplossingen te 
kunnen komen. 

Voor het bestuur is communicatie één 
van de kerntaken van het pensioen
fonds. Na de uitvoerige discussie over 
de toekomst van het fonds, is er flinke 
vooruitgang geboekt op het gebied van 
de communicatie. Vooral nadat bekend 
werd dat “Project Pecunia” was afgebla
zen, is veel werk verzet. De Commissie 
Communicatie zal, overeenkomstig 
het advies van de visitatiecommissie, 
de komende periode vooral aandacht 
schenken aan het opstellen van een 
nieuw communicatiebeleidsplan. Hier is 

al een begin mee gemaakt. Het bestuur 
benadrukt dat het toekomstige commu
nicatiebeleid gedeeltelijk afhankelijk is 
van de keuzes die sociale partners onder 
de vernieuwde regelgeving ten aanzien 
van de pensioenregeling zullen maken. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
keuzes ingevolge het nieuwe FTK. Het 
communicatiebeleid zal in 2015 dan ook 
pas volledig en voor de lange termijn 
kunnen worden neergezet.

Een aandachtspunt betrof de wijze van 
uitvoering van (klanttevredenheids)
onderzoeken. Het bestuur heeft, mede 
op aanraden van de visitatiecommissie, 
besloten om toekomstige onderzoeken 
uitgebreider op te zetten. Het bestuur 
is zich, mede gelet op de toetreding van 
nieuwe deelnemers, bewust van het 
belang om te weten hoe deelnemers en 
gepensioneerden de communicatie van 
het fonds ervaren.
Het bestuur is blij met de positieve terug
koppeling van de visitatiecommissie ten 
aanzien van het onderwerp vermogens
beheer en de aanwezige beleggingsken
nis. De externe beleggingsadviseur, die 
het bestuur met ingang van het verslag
jaar heeft aangesteld, draagt ertoe bij dat 
het bestuur voldoende countervailing po
wer heeft ten opzichte van de vermogens
beheerder. Zo kunnen de adviezen van de 
vermogensbeheerder voldoende kritisch 
op waarde worden geschat. Het expli
citeren van zijn risicohouding draagt 
eraan bij dat het bestuur steeds kritisch 
en besluitvaardig is, ook in de aansturing 
van de (aan APG) uitbestede processen. 

Het bestuur blijft ernaar streven de 
pensioenuitvoering voortdurend te ver
beteren. Het gebruik van werkgroepen 
en commissies bijvoorbeeld waarborgt 
een efficiënte manier van vergaderen en 
besluitvorming. Tegelijkertijd neemt het 
bestuur de opmerking van de visitatie
commissie ter harte om de in commissies 
besproken onderwerpen ook voldoende 
in het bestuur te bespreken. 

Voor de toekomst is het bestuur in 2012 
gestart met een onderzoek naar het be
stuursmodel van het fonds. Het bestuur 
onderschrijft het advies van de visitatie
commissie om dit onderzoek grondig en 
voortvarend op te pakken. De besluit
vorming rondom het bestuursmodel, 
evenals de implementatie hiervan, kan 
een langlopend traject zijn. 

Het bestuur vindt het waardevol dat 
het periodiek een spiegel wordt voor
gehouden over de wijze waarop het 
pensioenfonds wordt aangestuurd. De 
visitatiecommissie vormt hierin een 
waardevolle factor. De wijze waarop de 
commissie haar visitatie heeft uitge
voerd, heeft het bestuur opnieuw als 
constructief ervaren. Het bestuur is 
vooral te spreken over de aanpak van 
de commissie en de openhartige wijze 
waarop de commissie met het bestuur 
de bevindingen, conclusies en aanbeve
lingen heeft besproken. Dit leidt tot een 
nog beter begrip van hoe het bestuur en 
de commissie, elk vanuit hun eigen po
sitie, aankijken tegen de onderwerpen 
waarop de visitatie betrekking heeft.

reactie Van het beStuur
oP het VerSlag Van de  

visitAtiecommissie
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 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 jaar
rekening 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 pensioenfondsbe
stuur als bedoeld in artikel 33 van de 
Pensioenwet.

Bovendien kan het verantwoordings
orgaan advies geven over onder meer 
het beleid ten aanzien van intern 
toezicht, de klachtenprocedure en het 
communicatiebeleid.
 

 l
verklaring biJ

de Jaarstukken

Om tot een oordeel te kunnen komen 
heeft het verantwoordingsorgaan onder 
meer kennis genomen van:
l	 de jaarstukken 2012;
l	 een onderhoud met de certifice

rende actuaris en de controlerend 
accountant;

l	 het beleggingsplan 2012;
l	 de bevindingen van de 

visitatiecommissie.

In de gezamenlijke bijeenkomst van het 
bestuur en het verantwoordingsorgaan 
van 6 juni 2013 heeft het bestuur op 
afdoende wijze antwoorden en toe
lichtingen gegeven op vragen van het 
verantwoordingsorgaan ten aanzien van 
de jaarstukken. 
 

 l
oordeel

 
Het verantwoordingsorgaan heeft te ma
ken met een deskundig pensioenfonds
bestuur dat de belangen van alle belang
hebbenden in 2012 op een evenwichtige 
wijze heeft behartigd. Het verantwoor
dingsorgaan stelt vast dat het bestuur 
op een verantwoorde wijze is omgegaan 
met de ontwikkelingen die zich in het 
wederom turbulente verslagjaar hebben 
voorgedaan en daarop op adequate wijze 
heeft ingespeeld. Ook de komende jaren 
zullen er weer veel ontwikkelingen op 
het bestuur afkomen. Wij constateren 
dat het bestuur hierop adequaat beleid 
voert, voor zover dit althans mogelijk is.
 
Goede voortgang is geboekt op de onder
staande terreinen:
l	 Het toekomstbestendig maken van de 

regeling, in afwachting van verdere 
wet en regelgeving. CAOpartijen 
hebben daartoe de regeling aangepast, 
waarbij het bestuur hen van relevante 
adviezen heeft voorzien;

l	 Het communicatiebeleid. 
 

 l
advies

Het verantwoordingsorgaan adviseert 
het bestuur zeer kritisch te blijven op de 
volgende punten:
l	 Het bestuur dient het deskundig

heids en competentieniveau in het 
bestuur te handhaven, zeker gelet op 
het recente en aanstaande vertrek van 
enkele ervaren bestuurders.

l	 Blijf anticiperen op aanstaande wijzi
gingen en ontwikkelingen, door deze 
onder meer te blijven benadrukken 
bij caopartijen en andere belangheb
benden, teneinde de pensioenrege
ling toekomstbestendig te houden 
en te kunnen blijven voldoen aan 
geldende wet en regelgeving. 

l	 Blijf veel aandacht schenken aan een 
goed en effectief communicatiebeleid, 
in het bijzonder vanwege de te ver
wachten uitbreiding van de populatie 
en vanwege de aanstaande wijzigin
gen in de wet en regelgeving.

oordeel Van het  
verAntwoordinGsorGAAn
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Het bestuur heeft op 18 juni 2013 ken
nis genomen van het oordeel van het 
verantwoordingsorgaan ten aanzien van 
het gevoerde beleid over het afgelopen 
kalenderjaar. Een aantal punten dat 
het verantwoordingsorgaan aan de 
orde stelt, maakt tevens deel uit van de 
bevindingen van de visitatiecommissie, 
dan wel van de reactie daarop van het 
bestuur. Het bestuur zal deze punten 
betrekken bij zijn verdere beleidont
wikkeling en bij de aansturing van het 
pensioenfonds. 

Het bestuur stelt de betrokkenheid 
van het verantwoordingsorgaan in het 
verbeteren van de communicatie naar 
alle belanghebbenden op prijs. Deze 
betrokkenheid blijkt onder andere uit 
de kritische vragen van het verantwoor
dingsorgaan aan het bestuur tijdens de 
twee gezamenlijke vergaderingen in 
juni en december 2012. De discussies die 
tijdens deze vergaderingen zijn gevoerd, 
helpen het bestuur om het beleid nog 
scherper neer te zetten en de belangen 
van alle belanghebbenden evenwichtig 
te behartigen. Het bestuur constateert 
daarbij dat ook de visitatiecommissie 
haar waardering heeft uitgesproken over 
de wijze waarop het verantwoordingsor
gaan zijn rol heeft vervuld.

Het bestuur neemt de adviezen van het 
verantwoordingsorgaan ter harte. In 
het bijzonder vanwege de te verwachten 
uitbreiding van het deelnemersbestand 
en vanwege de ontwikkelingen in de 
wet en regelgeving, zal het bestuur 

aandacht blijven schenken aan een goed 
en effectief communicatiebeleid. Het 
handhaven van het deskundigheids en 
competentieniveau vormt voor het be
stuur een belangrijk punt van aandacht. 
Dat geldt ook voor het toekomstbesten
dig maken van de pensioenregeling. Op 
dit terrein is reeds goede vooruitgang 
geboekt. 

Het bestuur ziet de voortzetting van de 
samenwerking met het verantwoor
dingsorgaan met vertrouwen tegemoet.

reactie Van het beStuur
oP het oordeel Van het  

verAntwoordinGsorGAAn
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balanS Per 31 december 2012
(Na verwerking resultaatbestemming, 

bedragen in duizenden euro’s)

activa 2012 2011

Beleggingen (1) 883.790 682.581
Vorderingen en overlopende activa (2) 1.180 1.346
Liquide middelen (3) 2.919 2.107

Totaal van de activa 887.889 686.034

Passiva 2012 2011

Stichtingskapitaal en reserves (4) 73.251 18.812
Technische voorzieningen (5) 709.139 657.547
Kortlopende schulden en overlopende passiva (6) 105.499 9.675

Totaal van de passiva 887.889 686.034

2012 2011

Baten

Beleggingsopbrengsten (7) 109.966 37.349
Bijdragen van werkgevers en werknemers (8) 16.674 14.092
Saldo overdracht van rechten (9) 136 2.329
Overige baten (10) 372 377

Totaal van de baten 127.148 54.147

Lasten
Uitkeringen (11) 19.961 18.737
Administratiekosten (12) 1.144 975
Toevoeging technische voorzieningen (13) 51.592 86.499
Overige lasten (14) 12 24

Totaal van de lasten 72.709 106.235

Saldo staat van baten en lasten 54.439 ./.      52.088

Staat Van baten en laSten oVer 2012
(Bedragen in duizenden euro’s)
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kaSStroomoVerzicht oVer 2012
(Bedragen in duizenden euro’s)

toelichting algemeen
(Bedragen in duizenden euro’s,  

tenzij anders vermeld)

2012 2011

Bijdragen van werkgevers en werknemers 16.644 13.951
Saldo overdracht van rechten 361 2.153
Uitgekeerde pensioenen ./. 19.885 ./. 18.708
Administratiekosten ./. 936 ./. 1.209
Diversen 452 361

Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten ./. 3.364            ./. 3.452

Aankopen en verstrekkingen van beleggingen ./.   167.622 ./. 203.532   
Verkopen en aflossingen van beleggingen 46.544 198.546
Ontvangen zekerheden 104.351 
Ontvangsten directe beleggingsopbrengsten 24.124 12.020
Kosten van beleggingen ./. 3.221 ./. 2.652

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 4.176 4.382

Mutatie liquide middelen 812 930

Liquide middelen primo periode 2.107 1.177
Mutatie liquide middelen 812 930

Liquide middelen ultimo periode 2.919 2.107

Per 24 april 2013 luidt de naam van het personeels pensioen
fonds Stichting Personeelpensioenfonds APG. Tot die datum 
luidde de naam Stichting Personeelspensioenfonds Cordares.

De Stichting Personeelspensioenfonds APG stelt de jaarreke
ning op volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
Burgerlijk Wetboek met toepassing van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande 
grondslagen in acht genomen:
l	 	Voor zover hierna of in de toelichting bij deze jaarrekening 

niet anders is aangegeven, wordt gewaardeerd tegen nomi
nale waarde in euro’s;

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

Schattingswijziging Voorziening pensioenverplichtingen
Het bestuur heeft besloten om voor de bepaling van de 
Voorziening pensioenverplichtingen ultimo 2012 een nieuwe 
prognosetafel te gebruiken, de AG Prognosetafel 20122062. 
Op de tafel worden leeftijds afhankelijke correctiefactoren 
toegepast. De wijzi ging  van de actuariële grondslagen 
resulteert voor boekjaar 2012 in een schattingswijziging. Het 
negatieve effect van deze schattingswijziging op het resultaat 
bedraagt 0,7 miljoen euro.

Waardering van activa en passiva

Beleggingen 
De beleggingen worden aange houden voor rekening en risico 
van het pensioen fonds.

Vastgoed
Deze post is samengesteld uit de beleggingscategorieën 
Vastgoed (direct), Vastgoed (indirect) en  Infrastructuur.

Vastgoed (direct)
Het directe vastgoed van PPF APG bestaat uit vastgoedbeleg
gingen 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 gewaar
deerd tegen actuele waarde. Winsten of verliezen die ontstaan 
door een wijziging in de actuele waarde, worden verantwoord 
in de staat van baten en lasten. 

Het directe vastgoed wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. 
De actuele waarde is gebaseerd op onder meer de huur
opbrengsten uit lopende huurovereenkomsten en veronder
stellingen inzake huurinkomsten van toekomstige huur
overeenkomsten inclusief leegstand en huurincentives.  
Tevens wordt de aard, plaats en toestand van het vastgoed  
in exploitatie in aanmerking genomen. 

Uitgaven na het moment van activering worden alleen opge
nomen als activum als het waarschijnlijk is dat toekomstige 
economische voordelen zullen toe komen 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 geïnfor
meerde bereid willige koper en een goed geïnformeerde 
bereid willige verkoper in een zakelijke, objectieve transactie 
op de datum van de waardering, in overeenstemming met de 
richtlijnen van de Stichting ROZ Vastgoedindex Nederland 
(IPD / ROZ Vastgoedindex) van toepassing in Nederland.
Deze waarderingen 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 uit gevoerd door 
de externe taxateur.

Vastgoed (indirect)
De beleggingen in indirect vastgoed hebben betrekking op de 
beleggingspools. De participaties in beleggingspools worden 
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde per participatie, 
waarbij de nettovermogenswaarde wordt bepaald op reële 
waarde. Zowel de ongerealiseerde als gerealiseerde waarde
ontwikkelingen worden rechtstreeks in de staat van baten en 
lasten verantwoord.

Infrastructuur
Infrastructuur bestaat uit beleggingen in beleggingspools.  
De beleggingen in infrastructuur worden gewaardeerd tegen 
de nettovermogenswaarde per participatie, waarbij de netto



PersoneelsPensioenfonds APG JAArVerslAG 2012 5352

Wezenpensioen
In de voorziening pensioenverplichtingen en de voorziening 
aanvullingsregelingen is een opslag van 0,5 procent op de 
voorziening voor het nietingegaan ouderdomspensioen  
opgenomen ter financiering van opgebouwd wezenpensioen.

Gehuwdheidsfrequentie
Ten behoeve van het nabestaanden pensioen bij niet ingegane 
ouderdomspensioenen voor mannen en vrouwen wordt 
gereserveerd op basis van het onbepaaldepartnersysteem. 
De gehuwdheidsfrequenties (inclusief geregistreerd partner
schap) zijn hierbij tot 65 op 1 gesteld en nemen daarna af met 
de sterftekans van de mede verzekerde. Ten behoeve van het 
nabestaan denpensioen bij ingegane ouderdomspensioenen 
voor mannen en vrouwen wordt gereserveerd op basis van het 
bepaaldepartnersysteem.

Aanvullingsregelingen 
Jaarlijks besluit het bestuur of er voldoende middelen beschik
baar zijn om het volgende jaar de verwachte aanvullingen 
op pensioen toe te kunnen kennen. Dit is de zogenoemde 
jaarlaag. De jaarlaag is vastgesteld op dezelfde grondslagen als 
de voorziening pensioenverplichtingen. 

Het bestuur heeft besloten ultimo 2012 de jaarlaag voor 2013 
toe te kennen aan de deelnemers die in 2013 de 62jarige leef
tijd bereiken, mits deze deelnemers bij het bereiken van deze 
leeftijd aan de voorwaarden voor de aanvulling voldoen. 
Naast de jaarlaag bestaat de aanvullingsregeling zoals gezegd 
uit de verwachte lasten voor de voortzetting van opbouw van 
ouderdomspensioen tijdens prepensioen. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode.

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 
rente curve wordt gehanteerd. Voor verplichtingen korter 
dan 20 jaar geldt de rentetermijnstructuur op basis van een 
driemaands gemiddelde. De UFR wordt sinds 30 september 
2012 toegepast en resulteerde op dat moment in een positief  
effect op het resultaat van 20,3 miljoen euro en een positief 
effect op de dekkingsgraad van circa 4,2 procent.

Overlevingstafels
l	 	Voor mannen: Prognosetafel 20122062, waarbij de  

sterfte kansen worden gecorrigeerd met leeftijds
afhankelijke fondsspecifieke ervaringssterfte.

l	 	Voor vrouwen: Prognosetafel 20122062, waarbij de  
sterfte kansen worden gecorrigeerd met leeftijds
afhankelijke fondsspecifieke ervaringssterfte.

Leeftijdsverschil
Het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen wordt  
ver ondersteld drie jaar te zijn.

Administratiekosten
Voor de dekking van administratie kosten zijn de volgende 
voorzieningen getroffen. De netto contante waarde factor voor 
de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen en 
de voorziening aanvullingsregelingen is verhoogd met 3 pro
cent, ter dekking van de uitbetalingkosten. Voor de arbeidson
geschikte 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.

gewaardeerd op marktwaarde. Deze wordt bepaald door de 
waarde van de vreemde valuta tegen de termijnkoersen op af
sluitmoment 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 valutatermijn
contracten. De termijnkoers op de balansdatum wordt berekend 
op basis van de 16:00 (GMT) WM Fixing ultimo boekjaar.

Het fonds gebruikt renteswapcontracten voor het afdekken  
van het renterisico. De renteswapcontracten worden gewaar
deerd op marktwaarde. De marktwaarde is de resultante van 
de contante waarde van de toekomstige kasstromen, contant 
gemaakt op basis van de geldende swapcurve, passend bij het 
krediet risico rekening houdend met Cash Collateral. Zowel  
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeontwikkelingen wor
den rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord.

Derivaten met een negatieve waarde ultimo boekjaar worden 
opgenomen onder ‘Overige schulden en overlopende passiva’.

Technische voorzieningen
De post ‘Technische voorzieningen’ bestaat volledig uit de 
Voorziening pensioenverplichtingen. 

Voorziening pensioenverplichtingen
De Voorziening pensioenverplichtingen is het bedrag dat  
nodig is om dekking te bieden voor door verzekerden verwor
ven pensioenrechten. In deze voorziening zijn tevens de ver
wachte lasten in verband met aanvullingen opgenomen. Deze 
voorziening bestaat uit twee delen, namelijk een voorziening 
voor voortzetting van pensioenopbouw tijdens prepensioen 
en een voorziening voor de zogenoemde jaarlaag. Het eerste 
deel bestaat dus uit de verwachte lasten voor de voortzetting 
van opbouw van ouderdomspensioen tijdens prepensioen. Met 
betrekking tot het tweede deel besluit het bestuur jaarlijks of er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om het volgende jaar de 
verwachte aanvullingen op pensioen toe te kunnen kennen. Dit 
is de zogenoemde jaarlaag. De jaarlaag is vastgesteld op dezelfde 
grondslagen als de voorziening pensioenverplichtingen. 

Het bestuur heeft besloten ultimo 2012 de jaarlaag voor 2013  
toe te kennen aan de deelnemers die in 2013 de 62jarige leeftijd 
bereiken, mits deze deelnemers bij het bereiken van deze leef
tijd aan de voorwaarden voor de aanvulling voldoen. 

De voorziening is door PPF APG vastgesteld met gebruik
making van de navolgende actuariële grondslagen en 
veronderstellingen.

Rekenrente
De gehanteerde rekenrente is de rentetermijnstructuur ultimo 
jaar zoals gepubliceerd door DNB. Voor 2011 betrof dit de  
rentetermijnstructuur op basis van een driemaands
gemiddelde. Voor 2012 betreft dit de rentetermijnstructuur 

vermogenswaarde wordt bepaald op reële waarde. Zowel de  
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeontwikkelingen wor
den rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord.

Aandelen
Deze post is samengesteld uit de beleggingscategorieën aan
delen en overige kapitaalbelangen. De beleggingen in aandelen 
hebben betrekking op de beleggingspools. De participaties in 
beleggingspools worden gewaardeerd tegen de nettovermo
genswaarde per participatie, waarbij de nettovermogenswaar
de wordt bepaald op reële waarde. Zowel de ongerealiseerde als 
gerealiseerde waardeontwikkelingen worden rechtstreeks in 
de staat van baten en lasten verantwoord.

De overige kapitaalbelangen bestaan uit beleggingen in private 
equity. Private equity wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. 
De actuele waarde is in beginsel bepaald op basis van de jaar
rapportage 2012. Als deze nog niet beschikbaar is, is de actuele 
waarde bepaald op basis van de meest recente periodieke rap
portage van het betreffende fonds, zo nodig gecorrigeerd voor 
gewijzigde (markt)omstandigheden. Zowel ongerealiseerde als 
gerealiseerde waardeontwikkelingen worden rechtstreeks in 
de staat van baten en lasten verantwoord. 

Obligaties 
De beleggingen in obligaties betreffen beleggingen in obligaties 
en alternative inflation en hebben betrekking op de beleggings
pools. De participaties in beleggingspools worden gewaardeerd 
tegen de nettovermogenswaarde per participatie, waarbij de 
nettovermogenswaarde wordt bepaald op reële waarde. Zowel 
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeontwikkelingen wor
den rechtstreeks in de staat van baten en lasten verantwoord.

Deposito’s en kasgeldleningen
Deposito’s en kasgeldleningen worden gewaardeerd op actuele 
waarde, dit is de contante waarde van de toekomstige kasstro
men, contant gemaakt op basis van de geldende marktrente. 
Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeontwikke
lingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten 
verantwoord.

Commodities en Hedgefondsen
De beleggingen in commodities en hedgefondsen hebben be
trekking op de beleggingspools van APG. De participaties in de 
pools worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde 
per participatie, waarbij de nettovermogenswaarde wordt 
bepaald op reële waarde. Zowel de ongerealiseerde als gereali
seerde waardeontwikkelingen worden rechtstreeks in de staat 
van baten en lasten verantwoord.

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd op actuele waarde. PPF APG 
maakt voor het afdekken van valutarisico’s gebruik van  
valutatermijncontracten. De valutatermijncontracten worden 
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activa

1. Beleggingen
 
De beleggingen zijn als volgt onderverdeeld:

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 plaats
gevonden, 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 econo
misch potentieel heeft plaatsgevonden, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.

Beleggingsopbrengsten 

Het resultaat uit beleggingen bestaat uit ‘directe beleggings
opbrengsten’ en ‘indirecte beleggingsopbrengsten’.

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 beleggings

pools herbelegde dividenden.

De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen zowel de  
ongerealiseerde als de gerealiseerde waardeontwikkelingen.

reSultaatbePaling toelichting oP de balanS Per 31 december 2012
(Bedragen in duizenden euro’s,  

tenzij anders vermeld)

2012 2011

Aandelen 300.619 224.348
Obligaties 334.024 268.458
Vastgoed (direct) 10.810 10.915
Vastgoed (indirect) 64.283 50.757
Commodities 28.153 26.468
Hedgefondsen 23.579 21.012
Deposito’s en kasgeldleningen 20.920 6.484
Derivaten 104.057 76.083

Subtotaal beleggingen 886.445 684.525

Liquide middelen aangehouden voor beleggingen ./. 2.655 ./. 1.944

Totaal beleggingen 883.790 682.581

Het vastgoed (direct) is extern getaxeerd.

Als gevolg van een herrubricering zijn de ‘Liquide middelen 
aangehouden voor beleggingen’ gepresenteerd onder de 
‘Beleggingen’ en niet meer onder de ‘Liquide middelen’.  
De vergelijkende cijfers 2011 zijn als gevolg van deze  
herrubricering aangepast met ./. 1.944.
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ObligatiesVerloopoverzicht beleggingen
Het verloop van de beleggingen is als volgt te specificeren:

boekwaarde 

begin van  

het Jaar

aankoPen en 

verstrek -

kingen

verkoPen en 

aFlossingen

waarde-

ontwikkeling

boekwaarde 

eind van  

het Jaar

Aandelen 224.348 68.191 ./. 33.070 41.150 300.619
Obligaties 268.458 68.565 ./. 18.851     15.852 334.024
Vastgoed (direct) 10.915   ./. 105    10.810
Vastgoed (indirect) 50.757 9.975 ./. 42   3.593 64.283
Commodities 26.468 3.607 ./. 3.600       1.678 28.153
Hedgefondsen 21.012 2.848 ./. 1.115         834 23.579
Deposito’s en kasgeldleningen 6.484 14.436   20.920
Derivaten 76.083   27.974 104.057

Subtotaal beleggingen 684.525 167.622 ./. 56.678 90.976 886.445

Liquide middelen aangehouden voor 
beleggingen ./. 1.944 ./. 2.655

Totaal beleggingen 682.581 883.790

Voor de waarde van de renteswaps, onder de post ‘Derivaten’,  
is als zekerheden cash collateral ontvangen. De ontvangen 
zekerheden ultimo 2012 bedragen 104,3 miljoen euro  
(zie Kasstroomoverzicht). De ontvangen cash collateral is her
belegd volgens de beleggingsmix. In 2011 waren de afspraken 
tussen PPF APG en APG Treasury Center over zekerheden anders 
en bevonden deze zekerheden zich bij APG Treasury Center.

Aandelen

2012 2011

Beursgenoteerde aandelen 291.657 212.129
Nietbeursgenoteerde aandelen 8.962 12.219

Totaal 300.619 224.348

De verdeling ‘Beursgenoteerde aandelen’ en ‘Nietbeurs
genoteerde aandelen’ is gebaseerd op de beleggingen van de 
fondsen waar in wordt geparticipeerd.

2012 2011

Beursgenoteerde obligaties 276.701 209.073
Nietbeursgenoteerde obligaties 57.323 59.385

Totaal 334.024 268.458

De verdeling ‘Beursgenoteerde obligaties’ en ‘Nietbeurs
genoteerde obligaties’ is gebaseerd op de beleggingen van  
de fondsen waar in wordt geparticipeerd.

In onderstaande tabel zijn de derivaten opgenomen die ultimo 
2012 een negatieve waarde hebben. Derhalve zijn deze opgeno
men onder de ‘Overige schulden en overlopende passiva’. 

Derivaten met een negatieve waarde

2012 2011

Valutatermijncontracten ./. 108 ./. 9.018 

Totaal ./. 108 ./. 9.018 

2012 2011

Nog te ontvangen opbrengst beleggingen 160 138
Te ontvangen overdrachtswaarde  203
Te ontvangen uitkeringen 111 117
Nog te ontvangen premies 821 791
Nog te ontvangen rente 88 97

Totaal 1.180 1.346

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

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

2012 2011

Liquide middelen 2.919 2.107

Totaal 2.919 2.107

Als gevolg van een herrubricering zijn de ‘Liquide middelen 
aangehouden voor beleggingen’ gepresenteerd onder de 
‘Beleggingen’ en niet meer onder de ‘Liquide middelen’.  
De vergelijkende cijfers 2011 zijn als gevolg van deze  
her rubricering aangepast met 1.944.

Passiva

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

2012 2011

Stand per 1 januari 18.812 70.900
Toevoeging/onttrekking saldo van baten en lasten 54.439 ./. 52.088

Stand per 31 december 73.251 18.812

Algemene reserve
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd  
of onttrokken aan de algemene reserve. De algemene 
reserve ad 73.251 (2011: 18.812) is onderverdeeld in een 
reserve pensioen en ad 70.695 (2011: 17.887) en een reserve 
aanvullingsregelingen ad 2.556 (2011: 925).

2012 2011

Stand per 1 januari 17.887 70.361
Toevoeging/onttrekking saldo van baten en lasten 52.808 ./. 52.474

Stand per 31 december 70.695 17.887

Reserve pensioenen
Deze post is als volgt samengesteld:

De reserve pensioenen is bestemd voor dekking van toe
komstige pensioenverbeteringen en het opvangen van tegen
vallers zoals negatieve waardeontwikkelingen inzake beleg
gingen en de eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit 
wijzigingen in de samenstelling van het deelnemersbestand. 

Reserve aanvullingsregelingen
Deze post is als volgt samengesteld:

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 ontwikkelt zich door de toe te rekenen 
beleggingsopbrengsten en de premieinkomsten voor de 
aanvullingsregelingen en wordt verminderd door de jaarlaag 
(inclusief saldo buffervereisten) in enig jaar. 

Om de wettelijk vereiste premiestijging gefaseerd door te 
kunnen voeren, heeft het bestuur in 2009 besloten de premie
heffing voor de aanvullingsregelingen voor één jaar op te 
schorten. Vanaf 2010 is de premieheffing hiervoor hervat. 

2012 2011

Stand per 1 januari 925 539
Resultaat beleggingen 263 41
Premies 2.159 1.132
Toekenning jaarlaag ./. 760 ./. 766
Overig ./. 31 ./. 21

Toevoeging saldo van baten en lasten 1.631 366

Stand per 31 december 2.556 925
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5. Technische voorzieningen
 
Het verloop van de technische voorzieningen is als volgt:

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van PPF APG, waarop de toereikendheid van 
het fonds zal worden getoetst, wordt als volgt vastgesteld:

Beschikbaar vermogen (reserve pensioen + technische voorzieningen)
Technische Voorzieningen

Ultimo 2012 bedroeg de dekkingsgraad van PPF APG op basis 
van bovenstaande methode 110,0 procent. De dekkingsgraad 
is over 2012 toegenomen van 102,7 procent naar 110,0 procent. 
In de evaluatie van het herstelplan was uitgegaan van een dek
kingsgraad van 106,4 procent. Volgens het herstelplan dient 
het fonds uiterlijk eind 2023 uit reservetekort te zijn. De ver
eiste dekkingsgraad van het fonds bedraagt ultimo 2012 118,98 
procent en de minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2 procent. 
Het fonds heeft daarmee ultimo 2012 een reservetekort, maar 
geen dekkingstekort.

Solvabiliteit

 2012  

     
     

Vereist eigen vermogen (o.b.v. feitelijke mix) 133.664 
Vereist eigen vermogen (o.b.v. strategische mix) 132.350
Minimaal vereist eigen vermogen 29.894 
Aanwezige solvabiliteit 70.695 

 

De vermogenspositie van PPF APG kan ultimo 2012 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 achter
eenvolgende kwartaaleinden niet meer in een dekkingstekort 
bevinden voordat het kortetermijnherstelplan wordt beëin
digd. Dat was per eind maart 2013 het geval, maar ultimo 2012 
nog niet. Het kortetermijnherstelplan is ultimo 2012 derhalve 
nog van kracht.
Het langetermijnherstelplan is op overeenkomstige wijze 
pas beëindigd als het fonds drie achtereenvolgende kwartaal
einden geen reservetekort meer kent.

2012 2011

Stand per 1 januari 657.547 571.048

Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds 
uit hoofde van:
l  pensioenopbouw 15.178 11.530
l  rentetoevoeging 10.137 7.279
l   onttrekking voor pensioenuitkeringen en 

pensioenuitvoeringskosten ./. 20.772 ./. 19.725
l  wijziging marktrente 45.373 85.053
l  overdracht van rechten 131 1.691
l  overige mutaties 1.545 671

Stand per 31 december 709.139 657.547

De post ‘onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioen
uitvoeringskosten’ bestaat uit pensioenuitkeringen ad 19.850 
(2011: 18.620) en de onttrekking voor pensioenuitvoerings
kosten ad 922 (2011: 1.105).
De overige mutaties bestaan onder andere uit de wijziging van 
de overlevingsgrondslagen ad 669 (2011: 0) en de zogenaamde 
jaarlaag voor de aanvullingsregeling ad 639 (2011: 637).
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Voorziening pensioenverplichtingen

2012 2011

Contante waarde van door verzekerden verworven 
pensioenrechten:
l  Deelnemers 193.577 184.067
l  Gewezen deelnemers 227.235 222.576
l   Invalide deelnemers (invaliditeitspensioen) 4.579 4.847
l  Pensioentrekkend 283.748 246.057

Stand voorziening aan het einde  
van het jaar 709.139 657.457

Het verloop van de voorziening is als volgt:
Stand aan het begin van het jaar 657.457 571.048

Mutatie ten laste van de staat van baten en lasten inzake de 
verhoging van de opgebouwde pensioenrechten 51.592 86.499

Stand aan het einde van het jaar 709.139 657.457

Ultimo 2011 werd de Voorziening aanvullingsregelingen 
(1.809) apart gepresenteerd in de jaarrekening en was daar
door niet in bovenstaande tabel opgenomen. De Voorziening 
aanvullingsregelingen heeft echter een geringe omvang en 
betreft, net als de Voorziening pensioenverplichtingen, een 
voorziening voor risico van het fonds. 
Vanaf 2012 wordt de Voorziening aanvullingsregelingen daar
om meegenomen in de Voorziening pensioen verplichtingen 
en niet meer apart gepresenteerd. In bovenstaande tabel zijn 
de vergelijkende cijfers 2011 hiermee aangepast.

Dit jaar is het invaliditeitspensioen van invalide deelnemers 
apart gepresenteerd in bovenstaande tabel. Met deze weergave 
wordt aangesloten bij het overzicht van de aantallen deel
nemers in de kerngegevens in het jaarverslag.

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn als volgt 
te specificeren:

2012 2011

Derivaten met een negatieve waarde 108 9.018
Ontvangen zekerheden 104.351 

Schulden uit hoofde van beleggingen 104.459 9.018

Te betalen uitkeringen 71 1
Te betalen belastingen 467 384
Te betalen waardeoverdrachten 22 
Overige crediteuren 441 265
Overlopende passiva 39 7

105.499 9.675

De ontvangen zekerheden dienen als onderpand en hebben 
betrekking op de uitwisseling van onderpand met betrekking 
tot derivaten, die als belegging worden aangehouden.

Voor de waarde van de renteswaps is als zekerheden cash 
collateral ontvangen. De ontvangen zekerheden ultimo 2012 
bedragen 104,3 miljoen euro. De ontvangen cash collateral  
is herbelegd volgens de beleggingsmix. In 2011 waren de 
afspraken tussen PPF APG en APG Treasury Center over zeker
heden anders en bevonden deze zekerheden zich bij APG 
Treasury Center.

Het verloop van de post ‘Derivaten met een negatieve waarde’ 
is als volgt:

2012 2011

Stand per 1 januari
Waardeontwikkelingen

Stand per 31 december

9.018 4.858
./. 8.910 4.160

108 9.018

De valutatermijncontracten met een negatieve waarde ultimo 
2012 in Amerikaanse dollars, Britse ponden, Japanse yens en 
Zwitserse franken (0,1 miljoen euro negatief) (2011: 8,9 miljoen 
euro negatief) zijn opgenomen onder de rubriek ‘Kortlopende 
schulden en overlopende passiva’. 

Ultimo 2011 waren er renteswaps met een negatieve waarde 
van 0,1 miljoen euro, ultimo 2012 zijn er geen renteswaps met 
een negatieve waarde. 
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Langlopende contractuele verplichtingen
Inzake de uitvoering van pensioen en vermogens
beheeractiviteiten 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 2013 bedragen de verwachte kosten 
uit deze overeenkomsten tezamen circa 4,1 miljoen euro. 

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 pensioen
fondsen, 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). APG TC BV voert alle transacties 
uit in eigen naam als principal. 

Het hiervoor genoemde resultaattoekenningsbeleid bevat 
algemene toerekeningsregels voor zowel negatieve als posi
tieve resultaten van de activiteiten van APG TC BV, ongeacht 
de oorzaak van dergelijke resultaten. De toerekeningsregels 
werken als volgt:
l	 	Resultaten van transacties die aan een specifieke Multi 

Client Partij zijn toe te rekenen worden rechtstreeks aan de 
betreffende Multi Client Partij toegerekend. Het gaat hier 
om zogenaamde backtoback transacties.

l	 	Resultaten van APG TC BV die niet direct aan een specifieke 
Multi Client Partij zijn toe te rekenen, worden aan de Multi 
Client Partijen toegerekend op basis van in het resultaat
toekenningsbeleid vastgestelde verdeelsleutels. 

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit nog te betalen kosten  
vastgoed ad 17 (2011: ./. 2) en nog te betalen kosten overig  
ad 22 (2011: 9).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

verPlichtingen 2012 2011

Aangegane verplichtingen vastgoed 2.497 19.667
Aangegane verplichtingen Alternative Inflation 2.297 
Aangegane verplichtingen infrastructuur 7.520 3.426
Aangegane verplichtingen private equity 27.365 23.025
Aangegane verplichtingen hedge funds 1.169 418

Totaal 40.848 46.536

Voor de beleggingscategorie vastgoed is in 2012, na beoorde
ling van de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Cordares 
Asian Property Fund, gebleken dat het commitment verlaagd is 
tot nihil. Van het commitment in de APG Strategic Real Estate 
Pool is in 2012 3 miljoen euro opgevraagd, waardoor er een 
commitment van 2,5 miljoen euro resteert.

In 2012 is een commitment van 3,5 miljoen euro afgegeven aan 
de APG Alternative Inflation Pool en gedurende 2012 is hiervan 
1,2 miljoen euro opgevraagd.

Gedurende 2011 is een commitment afgegeven van 4 miljoen 
euro aan de APG Infrastructure Pool 2011. Van dit bedrag is 
in 2011 0,6 miljoen euro en in 2012 0,9 miljoen bij het fonds 
opgevraagd. 
In 2012 is een commitment afgegeven van 5 miljoen euro aan 
de APG Infrastructure Pool 2012. Van dit bedrag is in 2012 45 
duizend euro bij het fonds opgevraagd.

In 2010 is er voor 25 miljoen euro aan toekomstige investe
ringen gecommitteerd aan de APG Private Equity Pool 2010. 
Ultimo 2012 resteert nog een openstaand commitment van 
20,2 miljoen euro. In 2012 is 8 miljoen euro gecommitteerd 
aan de APG Private Equity Pool 2012, hiervan resteert ultimo 
2012 nog een openstaand commitment van 7,21 miljoen euro.

In 2012 is een commitment van 4 miljoen euro afgegeven aan 
de APG Hedge Funds Pool. Van dit bedrag is 2,8 miljoen euro 
gedurende het jaar opgevraagd.

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 GMRAcontracten 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). Tot 
26 november 2012 werd voor transacties tussen Multi Client 
Partijen en APG TC BV in de reguliere situatie geen onderpand 
uitgewisseld, maar een vergoeding betaald. Met ingang van 
26 november 2012 wordt als gevolg van gewijzigd beleid wel 
onderpand uitgewisseld. 

Met marktpartijen zijn voor wat betreft de handel in OTC 
derivaten ISDACSA overeenkomsten en voor repo’s GMRA
contracten 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, 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. 
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baten

7. Beleggingsopbrengsten
 
De beleggingsopbrengsten zijn als volgt te specificeren:

2012 2011

Directe beleggingsopbrengsten 24.146 13.875
Indirecte beleggingsopbrengsten 89.041 26.126

113.187 40.001
Af:  kosten vastgoed in exploitatie 110 154
        kosten vermogensbeheer 3.111 2.498

109.966 37.349

Als gevolg van een herrubricering van beleggingsopbrengsten 
zijn de vergelijkende cijfers 2011 van de Directe beleggings
opbrengsten en de Indirecte beleggingsopbrengsten aangepast 
met 201.

De kosten vermogensbeheer betreffen de door APG in rekening  
gebrachte kosten van 3.111. (2011: 2.498).

De nettobeleggingsopbrengsten zijn per beleggingscategorie 
als volgt te specificeren:

2012 2011

Aandelen 41.132 ./. 12.225
Obligaties 29.330 12.199
Vastgoed (direct) 447 494
Vastgoed (indirect) 5.519 321
Commodities 1.685 832
Hedgefondsen 851 231
Deposito’s en kasgeldleningen ./. 470                  ./. 457
Derivaten 31.472 35.954

109.966 37.349

toelichting oP de Staat Van baten en laSten oVer 2012
(Bedragen in duizenden euro’s,  

tenzij anders vermeld)

8. Bijdragen van werkgevers en werknemers

Deze post bestaat voornamelijk uit premieontvangsten  
van werkgevers 13.905 (2011: 11.532) en werknemers 2.769  
(2011: 2.560).

Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van  
PPF APG vastgesteld in de vorm van een percentage van de 
pensioengrondslag. Hierbij wordt gestreefd naar een stabiele 
premielast. Het premiepercentage voor de middelloonregeling 
en aanvullingsregeling uitgedrukt in een percentage van de 
pensioengrondslag bedroeg in 2012 27,8 procent (2011:  
24,9 procent).

2012

Feitelijke premie middelloonregeling 14.515
Gedempte premie middelloonregeling 14.261
Kostendekkende premie middelloonregeling op rentetermijnstructuur 20.304
Feitelijke premie aanvullingsregelingen 2.159

De in bovenstaande tabel vermelde gedempte en kosten
dekkende premie betreffen de premies voor afrek van de  
toegestane vrijval van solvabiliteit over de uitkeringen.

9. Saldo overdrachten van rechten

Deze post wordt als volgt gespecificeerd:

2012 2011

Overgenomen pensioenverplichtingen 429 3.226
Overgedragen pensioenverplichtingen ./. 293 ./. 897

136 2.329

10. Overige baten

Deze post heeft betrekking op rente ad 372 (2011: 377).
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lasten

11. Uitkeringen

De uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2012 2011

Ouderdomspensioenen 13.637 12.400
Nabestaandenpensioen 4.299 4.237
Invaliditeitspensioenen 693 678
Prepensioenen 1.332 1.422

19.961 18.737

12. Administratiekosten

De administratiekosten in verband met exploitatie van het vast
goed en de andere beleggingsactiviteiten komen direct ten laste 
van de opbrengst van de betreffende beleggingscategorieën. In 
2012 werd de administratie van PPF APG gevoerd door APG die 
de uitgevoerde activiteiten in rekening brengt bij PPF APG.

Onderstaand volgt een overzicht van de in rekening gebrachte 
administratiekosten en fondskosten alsmede de verwerking 
hiervan:

2012 2011

Door APG in rekening gebrachte kosten 4.365 3.627

Hiervan direct ten laste van de opbrengsten inzake:
Resultaat vastgoed in exploitatie 110 154
Resultaat uit overige beleggingen 3.111 2.498

Kosten vermogensbeheer 3.221 2.652

Resteert: 1.144 975

Waarvan:
administratiekosten (pensioenbeheer) ten laste van de 
rekening van baten en lasten 907 788

Waarvan:
Fondskosten (waaronder kosten in rekening gebracht door 
derden en door toezichthouders)  ten laste van de rekening 
van baten en lasten 237 187

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

2012 2011

Onderzoek jaarrekening 35 33
Overige controle opdrachten 9 

44 33

13. Toevoeging technische voorzieningen

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

2012 2011

Toevoeging pensioenopbouw 15.178 11.530
Rentetoevoeging 10.137 7.279
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en 
pensioenuitvoeringskosten ./. 20.772 ./. 19.725
Wijziging marktrente 45.373 85.053
Mutatie overdracht van rechten 131 1.691
Overige mutaties 1.545 671

Totaal 51.592 86.499

14. Overige lasten

Deze post heeft betrekking op bankkosten  ad 1 (2011: 1) en 
lasten van uitkeringen ad 11 (2011: 23).
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Surplus of tekort op FTKgrondslagen (in miljoenen euro):

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 2012 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.

De afgelopen jaren was het feitelijk eigen vermogen en daar
mee de dekkingsgraad van PPF APG behoorlijk beweeglijk. 
Mede daardoor is het moeilijk te voorspellen wat eind 2013  
de dekkingsgraad zal zijn. Op basis van analyses met verschil
lende economische scenario’s is daarvan een realistische 
inschatting gemaakt. Hieruit blijkt dat de dekkingsgraad eind 
2013 waarschijnlijk binnen een bandbreedte van 17,5% boven 
en 12,5% onder die van eind 2012 zal liggen. In het negatieve 
geval bestaat dus een kans dat er maatregelen moeten komen 
om te zorgen voor voldoende herstel.

S1:   de solvabiliteitsreserve voor het renterisico (het 
effect van de meest ongunstige wijziging van de 
rentetermijnstructuur);

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 verzekeringsrisicoopslag wordt het 
verzekeringstechnisch risico gefinancierd).

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.
In de berekening van het VEV is uitgegaan van de feitelijke 
beleggingsportefeuille eind 2012. Bij de toepassing van 
het standaardmodel onderscheidt PPF APG de volgende 
solvabiliteitsreserves:

beheerSing Van de riSico’S

2012 2011

Technische voorziening volgens jaarrekening 709,1 657,6
Technische voorziening pensioenverplichtingen (a) 709,1 657,6

Buffers
l  S1 Renterisico 31,3 30,8
l  S2 Risico zakelijke waarden 108,2 97,1
l  S3 Valutarisico 34,2 21,6
l  S4 Grondstoffenrisico 9,3 10,4
l  S5 Kredietrisico 7,3 15,2
l  S6 Verzekeringstechnisch risico 22,1 20,3
l  Diversificatieeffect ./. 78,7 ./. 74,6

Totaal S (vereiste buffers) (b) 133,7 120,8

Vereist vermogen (a+b) 842,8 778,4
Beschikbaar vermogen (totaal activa – schulden – reserve 
aanvullingsregeling = pensioenvermogen) 779,8 675,4

Tekort ./. 63,0 ./. 103,0

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 5,5 
(2011: 5,1) en inclusief derivaten 9,0 (2011: 10,5). De duration 
inclusief derivaten staat in relatie tot de omvang van de 
vastrentende waarden exclusief derivaten. De modified 
duration van de verplichtingen bedraagt 17,2 (2011: 17,1). 

Rentegevoeligheid (duration):

2012 2011

Duration beleggingen 
inclusief derivaten 9,0 10,5

Duration (pensioen)
verplichtingen 17,2 17,1
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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 met 
ingang van februari 2012 aangepast. De mate van af dekking 
van Amerikaanse dollars, Britse ponden en Japanse yen is 
gewijzigd van 100% in 2011 naar 80% begin februari 2012. 
Daarnaast is begin februari 2012 ook de exposure uitgedrukt 
in Zwitserse frank voor 80% afgedekt. Eind 2012 resteerde een 
valutarisico van 20,3% op het belegd vermogen.

De valutapositie voor en na afdekking kan als volgt worden 
weergegeven:

De spreiding van de aandelenportefeuille over de verschillende 
sectoren ultimo 2012 is als volgt:

posities die zijn ingenomen. Het bestuur wordt hierover in de 
beleggingsrapportages geïnformeerd.

De regioverdeling van de aandelenportefeuille ultimo 2012 is 
als volgt:

Het beleid voor de renteafdekking wordt geformuleerd als 
percentage van de nettoverplichtingen (renterisico van 
de verplichtingen minus renterisico van de vastrentende 
waarden). Naar aanleiding van de ALMstudie uit 2010 
heeft het bestuur van PPF APG besloten om de strategische 
renteafdekking voor de lange termijn te handhaven op 
75 procent. De norm voor de renteafdekking zal worden 
uitgebreid van het huidige niveau naar het strategische niveau. 
Dit afhankelijk van het niveau van de dertigjaarsswaprente.
Vanaf 2012 gebruikt PPF APG een systeem 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. Daarnaast is de staffel van 
niveaus van de dertigjaarsswaprente om de afdekking van 
het renterisico gefaseerd te verhogen, aangepast aan van de 
marktomstandigheden. 

In 2012 is het niveau van de renteafdekking niet aangepast. 
De eerdergenoemde durations leidden tot een netto rente
afdekkingspercentage van 47,3 procent (eind 2011 was dit  
45,8 procent) bij een norm voor de renteafdekking van  
50 procent. De renteafdekking is gestegen terwijl de duration 
van de beleggingen is gedaald (van 10,5 naar 9,0). De oorzaak 
van de daling van de duration van de beleggingen inclusief 
derivaten is het gevolg van enkele oorzaken. Ten eerste zijn er 
in die periode geen nieuwe renteswaps gekocht of verkocht. 
Doordat het belegd vermogen in 2012 groter is geworden zorgt 
dit voor een lagere duration. Daarnaast loopt de duration terug 
doordat de gemiddelde looptijd een jaar korter is geworden. 
Door de toename van het belegd vermogen (en dan met name 
het belegde vermogen in vastrentende waarden) in 2012 is 
een lagere duration van de renteswaps nodig om nagenoeg 
hetzelfde renteafdekkingspercentage te krijgen.  
Het bestuur bewaakt de ontwikkeling van de renteafdekking 
via beleggings en dekkingsgraadrapportages.

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 macroeconomische 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 hoofdstuk vermogenbeheer 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 

regio

Percentage 

2012

Percentage 

2011

Europa 40,4 40,1
Verenigde Staten 36,4 39,7
Japan 5,4 3,9
Pacific (exclusief Japan) 2,1 3,3
Opkomende markten 15,7 13,0

Totaal 100,0 100,0

sector

Percentage 

2012

Percentage 

2011

Consumptiegoederen 20,7 19,3
Financiële instellingen 20,3 17,7
Energie 13,3 14,9
Farmacie 10,1 9,4
Industrie en transport 9,3 9,2
ICT 9,5 9,1
Telecom 5,0 5,3
Basisindustrie 7,9 8,1
Overig 3,9 7,0

Totaal 100,0 100,0

We spreiden ook onze beleggingen in vastgoed en alternatieve 
 beleggingen. Zo beleggen we in indirect beursgenoteerd,  
indirect nietbeursgenoteerd en direct vastgoed. Binnen 
de alternatieve beleggingen beleggen we in verschillende 
categorieën, zoals grondstoffen, hedge fondsen, private equity, 
alternative inflation en infrastructuur. Hier vindt ook  
spreiding plaats over strategieën, regio’s, sectoren et cetera.  
Zie voor een toelichting daarop vermogensbeheer.

2012 2011

valuta

beleggingen 

in vreemde 

valuta

(in Procenten)

valuta-

aFdekking

netto-Positie

(in Procenten)

netto-Positie 

(in Procenten)

Amerikaanse dollar 31,8 24,3          7,5                    ./. 0,3
Britse pond 5,4 4,4 1,0 0,3
Japanse yen 2,3 1,7 0,6 
Zwitserse frank 2,3  1,8 0,5 
Overige valuta 10,8  10,8 13,0

Via de beleggingsrapportages vindt er monitoring van deze 
afdekking plaats.

S4 Grondstoffenrisico

Beleggingen in grondstoffen maken deel uit van de alter
natieve beleggingen van PPF APG. Hierbij vindt spreiding 
plaats over type grondstoffen en strategieën. 

S5 Kredietrisico

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 gradecategorie. In de categorie non-investment grade 
(lager dan BBB) is beperkt geïnvesteerd.
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Liquiditeitsrisico

De beleggingsportefeuille van het fonds  bestaat voor een groot 
deel uit liquide beleggingen in de vorm van staatsobligaties 
en aandelen. 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 geliquideerd 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 wordt. Dit 
kan tot een ongewenste verdeling van het vermogen over 
beleggingscategorieën leiden. In de liquiditeitsbehoefte ten 
behoeve van pensioenuitkeringen kan door middel van de 
premieinkomsten 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 liquideren 
om aan de onderpandverplichtingen te voldoen. Eind 
2012 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. 

Via de rapportages is de verdeling naar kredietwaardigheid 
binnen (deel)portefeuilles inzichtelijk gemaakt.

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:

classiFicatie

marktwaarde 

ultimo 2012 

(in milJoenen 

euro’s) 

Frankrijk 59
Italië 19
Spanje 6
Ierland 2
Portugal 
Griekenland 

Totaal 86

ondertekening Van de jaarrekening

Amsterdam, 18 juni 2013

Namens het bestuur,
Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM
Dr. A.W.I.M. van der Wurff  

classiFicatie

Percentage 

2012

Percentage 

2011

AAA 52,1 51,3
AA 20,8 17,2
A 6,7 14,6
BBB 15,2 11,5
Lager dan BBB 4,7 5,4
Geen rating 0,5 

Totaal 100,0 100,0
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uit
gevoerd, 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 
waar schijnlijkheid 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 over
eenstemming met de binnen het 
Actuarieel Genootschap geldende 
normen en gebruiken, en vormen naar 
mijn mening een deugdelijke grondslag 
voor mijn oordeel. 

l

oordeel

De technische voorzieningen zijn,  
over   eenkomstig de beschreven be
rekeningsregels en uitgangspunten, als 
geheel bezien, toereikend vastgesteld. 

Gemeten naar de wettelijke maatstaf 
is ten aanzien van de verplichtingen, 
aangegaan tot balansdatum, sprake van 
een reservetekort. 
Met inachtneming van het vooraf gaande 
heb ik mij ervan overtuigd dat  
is  voldaan aan de artikelen 126 tot 
en met 140 van de Pensioenwet, 
met uitzondering van artikel 132 
(vereist eigen vermogen) en artikel 
137 (financiering voorwaardelijke 
toeslagverlening). 

Het pensioenfonds heeft gebruik 
gemaakt van de zogenaamde 
‘adempauze’ met betrekking tot de eis 
dat de premie bijdraagt aan herstel.

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

Rotterdam, 18 juni 2013

Drs. A.G.M. den Hartogh, AAG 
verbonden aan  
Aon Consulting Nederland cv

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, 18 juni 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C. Besters RA

Een controle omvat het uitvoeren van 
werkzaamheden ter verkrijging van 
controleinformatie 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 controleinformatie 
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 2012 en van het 
saldo van baten en lasten over 2012  
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 

 l
controleverklaring 

van de onaFhankeliJke
 accountant

Aan: het bestuur van Stichting 
Personeelspensioenfonds APG

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opge
nomen jaarrekening 2012 van de 
Stichting Personeelspensioenfonds 
APG te Amsterdam gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2012 en de staat van baten 
en lasten over 2012 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 jaar
rekening 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 op 
basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in over eenstemming 
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.

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 2012. 

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. In overeenstemming 
met de richtlijn “Samenwerking tussen 
accountant en actuaris terzake van de 
controle van verantwoordingen van 
verzekeringsinstellingen” heeft de 
accountant van het pensioenfonds mij 
geïnformeerd over zijn bevindingen 
ten aanzien van de betrouwbaarheid en 
de volledigheid van de administratieve 
basisgegevens en de overige 
uitgangspunten die voor mijn 
oordeelsvorming 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 uitgangs
punt van de door mij beoordeelde 
berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden 
voor de opdracht: 
l	 	heb ik ondermeer onderzocht of 

de technische voorzieningen, het 
minimaal vereist eigen vermogen 
en het vereist eigen vermogen 
toereikend zijn vastgesteld, en 

l	 	heb ik mij een oordeel gevormd 
over de vermogenspositie van het 
pensioenfonds. 

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

Bestemming van het saldo van baten  
en lasten
Krachtens het besluit van het bestuur 
van PPF APG in de bestuursvergadering, 
genomen op 18 juni 2013, is het saldo 
van baten en lasten over 2012 verwerkt 
in de algemene reserve.

 l
statutaire bestemming

van het saldo van 
baten en lasten
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BijlAGen
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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.

Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn obligaties, 
onderhandse leningen en deposito’s.

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.

Private equity
Investeringen in nietbeursgenoteerde 
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.

Service Level Agreements (SLA)
Afspraken over het niveau van de te 
leveren dienstverlening tussen PPF APG 
en de opdrachtnemers.

Solvabiliteit
Verhouding tussen totale bezittingen en 
schulden.

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 markt rente geeft een stijging van 
de verplichtingen van de toekomstige 
pensioenen. Bij een stijging van de 
marktrente dalen deze verplichtingen 
juist.

DNB
De Nederlandsche Bank.

Gewezen deelnemer
Een gewezen deelnemer is iemand 
die geen pensioen meer opbouwt 
(maar niet gepensioneerd 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 
toeslagverlening.

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 ver
zamelnaam van beleggingsmogelijk
heden 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 beleg
gingen 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.
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aFkortingen 
en begriPPen

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.

ISAE3402verklaring
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.

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.

Performance
Dit is het behaalde resultaat van de 
beleggingsportefeuille. 

PPF APG
Stichting Personeelspensioenfonds APG.

Premiegrondslag
Het gedeelte van het loon dat 
de grondslag vormt voor de 
premieberekening.
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(neven)Functies bestuursleden
per 31 december 2012

Leden namens de werknemers
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vergoedingen

Onkostenvergoeding bestuursleden  
en leden Verantwoordingsorgaan.
De pensioengerechtigden in het bestuur 
en het verantwoordingsorgaan 
ontvangen voor hun werkzaamheden 
vacatiegeld. De regeling voor vacatie
gelden is gebaseerd op de regeling 
van de SociaalEconomische Raad. 
Per 1 januari 2013 is het vacatiegeld 
gemaximeerd. De overige bestuurs
leden en de overige leden van het 
Verantwoordingsorgaan worden niet 
voor hun werk betaald.

De pensioengerechtigden in het bestuur 
ontvingen in 2012 totaal 14 duizend 
euro vacatiegeld. De leden van het 
verantwoordingsorgaan ontvingen in 
2012 totaal 4 duizend euro vacatiegeld.

Drs. K. Bisschop EMFC RC MSc
l	 	Directeur Corporate Risk  

& Compliance bij APG

R. van Ewijk
l	 	Directeur Incasso en HR  

& Communicatie 
(Rechtenbeheer) bij APG

M. Brouwer
l	 	Directeur bestuurs 

secretariaat APG

Dr. A.W.I.M. van der Wurff
l	 	Lid van de Raad van Bestuur 

van APG
l	 	Lid pensioencommissie 

VNONCW
l	 	Lid college van advies 

Vereniging van Bedrijfstak  
pensioenfondsen

l	 	Voorzitter Stichting SAV€ 

J.D. Abraham
l	 	Voorzitter Denksport centrum 

Purmerend 
l	 	Secretaris PvdA Beemster
l	 	Voorzitter Communicatie

commissie van buurt
vereniging Purmerenderweg

l	 	Secretaris sportstichting 
SPURD in Purmerend

l	 	Voorzitter Bridgeclub Wardy
l	 	Collecte coördinator Amnesty 

International voor Beemster 
en Schermer

H. Eerdhuijzen
l	 	Geen nevenfuncties

Dr. A.G. Oerlemans CFA FRM
l	 	Directeur Institutional 

Business Development bij 
APG

l	 	Voorzitter Raad van 
Commissarissen Pensional

l	 	Lid Redactieraad Pensioen 
Bestuur & Management

l	 	Lid Editorial Board Netspar
l	 	Voorzitter Adviesraad IIR 

Pensioenen
l	 	Lid redactie Het 

VerzekeringsArchief
l	 	Lid ouderraad Kalsbeek 

College Woerden
l	 	Lid Raad van Advies 

IFESNederland

C. P. van Zanden
l	 	Manager Projecten bij APG

Werkgeversbestuursleden
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