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1. Inleiding
Voor u ligt het eerste ‘Onderzoek Algemene
Pensioenfondsen’ uitgevoerd door Sprenkels
& Verschuren. Doel hiervan is het verschaffen
van inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze nieuwe vehikels voor de
uitvoering van pensioenregelingen. De opzet
van dit onderzoek is vergelijkbaar met het
onderzoek naar pensioenadministrateurs uit
2014. Dit betekent dat wij onze visie op Algemene Pensioenfondsen geven, onder vermelding van relevante karakteristieken van de

Net zoals het onderzoek onder pensioenadministrateurs elke 4 jaar herhaald wordt, zal ook
dit onderzoek naar Algemene Pensioenfondsen elke 4 jaar herhaald worden. Dus voor het
eerst weer in 2020.
Voor vragen en opmerkingen over dit onderzoek kunt u naast het algemene telefoonnummer van Sprenkels & Verschuren of uw eigen
adviseur ook rechtstreeks bellen of mailen met
de auteurs van deze publicatie.

partijen die inmiddels een vergunning hebben
of daarvoor in de race zijn. In de bijlage vindt
u de vragen die in dit kader aan de verschillende Algemene Pensioenfondsen zijn gesteld,
alsmede hun ongecensureerde antwoorden.
De antwoorden zijn niet door ons gecontroleerd, en dus volledig voor rekening van de
betreffende partijen.

Wij wensen u veel leesplezier.

De Algemene Pensioenfondsen die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend,
zijn in alfabetische volgorde:
•
•
•
•
•
•

Tobias Bastian
(tel. 06 5354 9584)
email: tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl

Centraal Beheer APF
Delta Lloyd APF
De Nationale APF
Het nederlandse pensioenfonds
STAP
Volo pensioen
Marianne Doelman
(tel. 06 5188 2742)
email: marianne.doelman@sprenkelsenverschuren.nl
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2. Relevante ontwikkelingen
2.1 Achtergronden bij de opkomst van
Algemene Pensioenfondsen

heeft ertoe geleid dat sommige pensioenfondsen geen heil meer zagen in een zelfstandig
voortbestaan. Temeer omdat er bij sommige
ondernemingen of bedrijfstakken sprake is van
een krimp in het aantal werknemers. Hierdoor
daalt ook het aantal actieven in het betreffende pensioenfonds terwijl het aantal gepensioneerden langzaam aan stijgt. De premie wordt
steeds minder een sturingsmiddel. Kosten van
toeslagverlening worden daarentegen steeds
hoger, hetgeen in combinatie met lage dekkingsgraden geleid heeft tot opschorting van
toeslagverlening.

Door verschillende oorzaken is het aantal pensioenfondsen deze eeuw sterk gedaald. In het
jaar 2000 waren er nog meer dan 1.000 pensioenfondsen, per 1 december 2016 stonden
er volgens de registers van DNB circa 300 pensioenfondsen onder haar toezicht. Daaronder
zijn diverse pensioenfondsen in liquidatie, dus
het werkelijke aantal (actieve) pensioenfondsen ligt inmiddels onder de 300.

Dergelijke oorzaken hebben ertoe geleid dat
diverse ondernemingen of bedrijfstakken in
de afgelopen jaren hun pensioenfonds geliquideerd hebben, na overdracht van de verplichtingen aan een ander pensioenfonds of aan
een verzekeringsmaatschappij. Om het aantal
mogelijkheden bij een overdracht te vergroten
maar ook om mogelijkheden te genereren om
het eigen pensioenfonds in een andere hoedanigheid voort te zetten, heeft de wetgever
vanaf 1 januari 2016 het Algemeen Pensioenfonds mogelijk gemaakt. Een pensioenfonds
dus, maar wel met enkele bijzonderheden. De
belangrijkste bijzonderheid is de mogelijkheid
om vermogens te ringfencen in zogenoemde collectiviteitkringen. Dit schept ruimte om
meerdere ondernemingen (die verder niets
met elkaar te maken hebben) aan te haken bij
een Algemeen Pensioenfonds. Het voordeel

Oorzaken van die daling zijn onder meer de
vereisten aan bestuursleden qua tijdsbeslag
en geschiktheid. DNB toetst hier actief op. En
niet alleen bestuurders voelen dit, dit geldt
vaak ook voor leden van verantwoordingsorganen en raden van toezicht. De slag die de
afgelopen jaren gemaakt is in het kader van
de governance rondom pensioenfondsen,

voor een aangesloten onderneming is dat deze
minder tot geen personen hoeft vrij te maken
voor besturing van het fonds, of voor het toezicht erop.
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2. Relevante ontwikkelingen
Tegelijkertijd blijft wel de mogelijkheid bestaan om enige invloed uit te oefenen op de
inhoud van de pensioenregeling, op de premie, op de wijze van beleggen en op de wijze
van communiceren naar de deelnemers.

Inmiddels overwegen partijen om een 7e
‘open’ initiatief te lanceren en eveneens een
vergunning aan te vragen. Hoog tijd dus om de
verschillende Algemene Pensioenfondsen aan
een nadere beschouwing te onderwerpen.

De wetgever heeft de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds mogelijk gemaakt vanaf
1 januari 2016. Deze datum is enkel een theoretische mogelijkheid gebleken, aangezien
het Algemeen Pensioenfonds een vergunning nodig heeft om te mogen starten. DNB
is de vergunning verlenende instelling. De
achterliggende periode laat zien dat het verkrijgen van een vergunning geen sinecure is.
Diverse partijen hebben reeds in de allereerste maanden van 2016 een vergunningsaanvraag bij DNB ingediend. Alle 6 partijen die
een vergunningstraject voor een ‘open’ of
‘commercieel’ APF aangegaan zijn, hebben bij
het ter perse gaan van dit onderzoeksrapport
daadwerkelijk een vergunning verkregen.

2.2 Opzet van het Algemeen Pensioenfonds
Wij zien een Algemeen Pensioenfonds als een
pensioenfonds dat een of meer pensioenregelingen uitvoert in een of meerdere collectiviteitkringen met een afgescheiden vermogen
per collectiviteitkring. Daarnaast is sprake van
een afgescheiden vermogen voor bedrijfsrisico’s, weerstandsvermogen genoemd. Zulk
een pensioenfonds ziet er in het geval van 3
collectiviteitkringen met in totaal 6 regelingen
als volgt uit:

Weerstandvermogen
Kring 1

Kring 2

Regeling 1

Regeling 4

Regeling 2
Regeling 3

Kring 3

Regeling 6
Regeling 5
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2. Relevante ontwikkelingen
Kring 1 en 2 zijn zogenoemde multi client kringen omdat zij meerdere regelingen uitvoeren,
waarbij wij ervan uitgaan dat deze regelingen
van meerdere ondernemingen afkomstig zijn.
In kring 3 wordt slechts 1 regeling uitgevoerd
wat erop duidt dat dit een single client kring is
(1 aangesloten onderneming).

Daarbij wordt de mogelijkheid geboden
om per kring een apart beleggingsbeleid te
voeren, evenals een apart premie-, toeslagen kortingsbeleid. Elke kring heeft dan ook
aparte FTK-rapportages o.b.v. de eigen actuariële grondslagen, eigen staten DNB, een
eigen herstelplan (indien relevant) en een
eigen ABTN. Daarentegen is er sprake van 1
(gezamenlijk) jaarverslag en 1 (gezamenlijke)
jaarrekening voor het Algemeen Pensioenfonds, waarin wel weer apart wordt ingezoomd op de ontwikkelingen en resultaten
in de afzonderlijke kringen. Dus de vereisten
omtrent scheiding van administraties en splitsing van rapportages zijn hoog.

Algemene Pensioenfondsen mogen in theorie
alle soorten pensioenregelingen uitvoeren,
zowel DB- als CDC- als DC-regelingen. Binnen 1
kring mogen echter geen pensioenregelingen
uitgevoerd worden waaraan een verschillende zekerheidsmaatstaf of risicohouding ten
grondslag ligt. Neem bijvoorbeeld een DC- en
een CDC-regeling. Stel dat die wél binnen 1
collectiviteitkring uitgevoerd zouden worden
en stel dat er binnen die collectiviteitkring in
de CDC-regeling gekort moet worden als gevolg van een premietekort. In de DC-regeling
wordt uiteraard niet gekort. Dat valt moeilijk
uit te leggen aan de CDC-deelnemers.

Belangrijk is voorts dat er afspraken gemaakt
worden over uitvoeringskosten die op enige
kring verhaald kunnen worden. Het weerstandsvermogen is bedoeld voor opvang van
bedrijfsrisico’s. Dit weerstandsvermogen is
weliswaar afgescheiden van de pensioenvermogens in de kringen, maar het is de vraag
wat er gebeurt indien het weerstandsvermogen tekort zou schieten. Redenen hiervoor
kunnen zijn dat out of pocket uitvoeringskosten van het APF hoger zijn dan begroot, of
dat er claims gehonoreerd moeten worden
vanuit het weerstandsvermogen indien deze
niet ten laste van het pensioenvermogen kunnen worden gebracht.

Alhoewel een Algemeen Pensioenfonds wel
een juridische eenheid is, is het geen financiële
eenheid. Er is sprake van goederenrechtelijk
gescheiden vermogens tussen de kringen. Dit
betekent dat crediteuren van de ene kring
(bijvoorbeeld kring 2) geen verhaal hebben
op het pensioenvermogen in een andere kring
(bijvoorbeeld kring 1 en 3). Dit ter bescherming
van de afzonderlijke pensioenvermogens; in
dit voorbeeld voornamelijk ter bescherming
van de deelnemers in kring 1 en 3.
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2. Relevante ontwikkelingen
2.3 Governance

De uitvoeringsovereenkomst is ook het
document waarin afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening van het Algemeen
Pensioenfonds gemaakt moeten worden.
Bij tekortschietende dienstverlening is het
voor de aangesloten onderneming namelijk wettelijk toegestaan om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen. De daadwerkelijke mogelijkheden zullen in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden vastgelegd.

Een Algemeen Pensioenfonds is een pensioenfonds, vandaar dat alle wettelijk toegestane
bestuursmodellen ook door een Algemeen
Pensioenfonds kunnen worden toegepast.
Tot op heden zien wij in de bedrijfsplannen
en proposities van partijen echter dat voornamelijk gekozen wordt voor het onafhankelijke
model. Hierbij hoort het volgende organogram.

Bestuur:
Ten minste 2 onafhankelijke bestuursleden
Eindverantwoordelijk voor het beleid (besturen, ondernemen en samenwerken)
Het orgaan dat namens het APF de beleidsbesluiten neemt
Centraal belanghebbendenorgaan
(facultatief):
• Gedelegeerde bevoegdheden
Diverse commissies (facultatief):
• IRM en audit
• Communicatie
• Geschillen
• Etc.

Raad van Toezicht
• Ten minste 3 onafhankelijke leden
• Belangrijke instemmingsrechten bij
bedrijfsvoering
• Ook evenwichtige belangenafweging
“bestuur” en risicobeheersing

BelanghebbendenOrgaan 1 (BO)

BelanghebbendenOrgaan 2 (BO)

BelanghebbendenOrgaan 3 (BO)

BelanghebbendenOrgaan 4 (BO)

Collectiviteitskring 1
(multi client: één DBregeling met variabele
elementen, met veel
werkgevers en veel
risico)

Collectiviteitskring 2
(multi client: één DBregeling met variabele
elementen, met veel
werkgevers en weinig
risico)

Collectiviteitskring 3
(multi client: één
CDC-regeling met wat
variabele elementen
en bepaald risico)

Collectiviteitskring 4
(single client: één
werkgever die voor de
pensioenregeling(en)
een geheel eigen
kring heeft)
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In principe keuze uit
5 mogelijke
bestuursmodellen.
In de praktijk zal het
vooral het hier
weergegeven
onafhankelijk (gemengd)
model zijn.

Diverse diensten die vaak
extern ingekocht worden:
• Vermogensbeheer
• Bestuursondersteuning
• Administratie
• Risicoverzekering
• Juridische ondersteuning

• Certificerend accountant
• Certificerende actuaris
• Adviserende actuaris
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2. Relevante ontwikkelingen
De verantwoordelijkheden van de diverse organen verschillen niet of nauwelijks van hetgeen

gebruikelijk is bij ‘normale’ pensioenfondsen.
Op hoofdlijnen komt dit neer op het volgende.

Onderwerp

Cao-partijen

Bestuur

Verantwoordingsorgaan

Raad van
Toezicht

Belanghebbenden
orgaan

Premie

Vaststellen
premiebudget

Vaststellen
premiebeleid en
kostendekkende
premie, toetsen
haalbaarheid /
toereikendheid
premie in relatie
tot voorgestelde
pensioenregeling

Adviseren over
samenstelling
premie en
premie-componenten

Toezicht houden
op het premiebeleid en evenwichtige belangenafweging
door het bestuur

Goedkeuren van
premiebeleid en
alle premiebesluiten

Pensioenregeling

Vaststellen regeling en pensioenambitie (opbouw,
franchise, pensioenrichtleeftijd
e.d.)

Toetsen regeling
op uitvoerbaarheid en evenwichtige belangenafweging

Oordelen over
beleidskeuzes
bestuur en toekomstig beleid

Toezicht houden
op beleid en
evenwichtige belangenafweging
door het bestuur

Adviseren over
reglement en
uitvoeringsovereenkomst

Toeslagverlening

Vaststellen toeslagambitie

Vaststellen
toeslagbeleid en
hoogte jaarlijkse
toeslag

Adviseren over
beleidskeuzes
bestuur en toekomstig beleid

Toezicht houden
op beleid en
evenwichtige belangenafweging
door het bestuur

Goedkeuren van
toeslagbeleid

Risicohouding

Input leveren
voor risicohouding in overleg
met bestuur

Vaststellen in
overleg met
Cao-partijen en
VO/BO en op
grond daarvan
bepalen beleggingsbeleid

Overleggen met
bestuur

Toezicht houden
op beleid en
evenwichtige belangenafweging
door het bestuur

Overleggen met
bestuur

2.4. Onafhankelijkheid

Tot op heden zien wij in de bedrijfsplannen en
proposities van partijen belanghebbendenorganen in plaats van verantwoordingsorganen, als gevolg van het onafhankelijke
bestuursmodel. De belanghebbendenorganen
hebben een stevigere positie c.q. meer
countervailing power richting het bestuur dan
verantwoordingsorganen.

Aangezien Algemene Pensioenfondsen per
definitie stichtingen zijn die in beginsel geen
commercieel doel hebben, zijn er geen aandeelhouders. Over eventuele winsten in het
Algemeen Pensioenfonds hoeft evenmin belasting afgedragen te worden. Dat betekent
echter niet dat Algemene Pensioenfondsen
per definitie goedkope dienstverlening aanbieden.
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2. Relevante ontwikkelingen
De oprichtende partijen zijn vaak wel commerciële partijen die langlopende uitbestedingscontracten met ‘hun’ Algemeen Pensioenfonds zijn aangegaan.

De gesprekken die wij initieel vanuit Sprenkels
& Verschuren gevoerd hebben met oprichtende partijen, gaven blijk van een commerciële attitude. De recente gesprekken met de besturen
van de fondsen laten zien dat de bestuursleden
zich hun onafhankelijke rol beginnen te realiseren.

De volgende tabel geeft een indruk van de belangen achter de verschillende Algemene Pensioenfondsen die thans een vergunning hebben of een aanvraag daartoe hebben gedaan.

Founding father(s)
Centraal Beheer APF

Centraal Beheer /
Achmea

Delta Lloyd APF

Delta Lloyd

De Nationale APF

NN Investment Partners en
AZL

Het nederlandse
pensioenfonds

ASR

STAP

Aegon en TKP

Volo pensioen

PGGM

2.5 Onderscheidend vermogen
De vraag die opkomt is: Zullen Algemene Pensioenfondsen succesvol zijn? Waarom zou een
onderneming met betrekking tot haar toekomstige pensioenopbouw voor een Algemeen
Pensioenfonds willen kiezen? Waarom zou
een gewoon ondernemingspensioenfonds zijn
aangegane verplichtingen aan een Algemeen
Pensioenfonds willen overdragen? Een en ander hangt van de wensen en eisen van de betreffende onderneming c.q. het betreffende
pensioenfonds af. Niet iedereen stelt dezelfde
prioriteiten.

Dit ziet er niet onafhankelijk uit. Bij een onafhankelijk bestuur zouden we onder meer het
volgende mogen verwachten:
•

•

•

Selectieprocessen (tenders) voor alle onderdelen na de eerste contractsperiode
(veelal na 5 jaar);
Fusies dan wel samenwerking tussen
diverse Algemene Pensioenfondsen en
premiepensioeninstellingen om efficiencyvoordelen te bewerkstelligen;
Naamsverandering van de Algemene Pensioenfondsen die nu nog de
naam van de founding father(s) dragen.

Een Algemeen Pensioenfonds is redelijk te
vergelijken met een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn echter ook diverse verschillen.
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In de tabel hierna worden enkele relevante
verschillen tussen beide uitvoeringsmodellen
opgesomd.

Afhankelijk van de wensen en eisen van een
onderneming of ondernemingspensioefonds,
zal soms een Algemeen Pensioenfonds en
soms een bedrijfstakpensioenfonds de voorkeur genieten.

Algemeen Pensioenfonds (Apf)

Vrijwillig Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)

Ringfencing

Verplicht tussen kringen

Verboden

FTK

Van toepassing per kring

Van toepassing voor het hele fonds

Kosten

Kringspecifiek

Omgeslagen over alle aangesloten ondernemingen

Bestuur

Alle bestuursmodellen mogelijk,
DNB stuurt op onafhankelijk bestuur

Alle bestuursmodellen mogelijk

Belangenafweging

Per kring

Op totaalniveau / fondsniveau

Doorsneepremie

Niet van toepassing

Niet van toepassing voor een vrijwillig Bpf,
verplicht voor een verplichtgesteld Bpf

Communicatie

Soms kringspecifiek en soms op
fondsniveau

Altijd op fondsniveau

Commercieel gehalte

Aanwezig

Doorgaans afwezig

Track record

Geen

Eenvoudig na te zoeken per Bpf

Invloed van aangesloten
onderneming

Gering (in multi client model) tot
behoorlijk (in single client model)

Vrijwel nihil

Premiestuur

Hangt af van deelnemende populatie

Doorgaans beperkt, afhankelijk van
het Bpf

Continuïteit

Onvoorspelbaar voor elk APF

Per Bpf in te schatten

2.6 Attentie bij multi client kringen

Een Algemeen Pensioenfonds is dus een soort
hybride verschijningsvorm. Interessant is om
de wet- en regelgeving rond het Algemeen
Pensioenfonds te toetsen aan hetgeen doorgaans geldt voor reguliere pensioenfondsen
en verzekeraars. Reeds eerder is vermeld dat
alle wet- en regelgeving (inclusief jurisprudentie en financieel toezicht) voor pensioenfondsen onverkort ook geldt voor Algemene
Pensioenfondsen. Wet- en regelgeving voor
verzekeraars is daarentegen niet van toepassing. En daar kan de schoen gaan wringen.

Niet alleen kan een Algemeen Pensioenfonds
vergeleken worden met een bedrijfstakpensioenfonds, ook een vergelijk met een
verzekeraar ligt voor de hand. Een Algemeen
Pensioenfonds is een pensioenfonds waarbij de organisatievorm wettelijk is gedefinieerd als een stichting. Derhalve: in beginsel geen winstoogmerk. De thans bekende
Algemene Pensioenfondsen zijn echter bijna
allemaal opgericht door verzekeraars. Er spelen duswel degelijk commerciële belangen.
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De meeste gewone pensioenfondsen zijn immers werkzaam voor een gesloten groep,
waarbinnen een bepaalde mate van solidariteit logisch is. En anders is deze solidariteit
wel via de verplichtstelling of cao afdwingbaar.
Voor Algemene Pensioenfondsen is dat anders.
Zij opereren op de vrije markt. Niet alle weten regelgeving voor pensioenfondsen is echter
bevorderlijk voor hun opzet. Met name als Algemene Pensioenfondsen multi client kringen
hebben. Op een Algemeen Pensioenfonds is
bijvoorbeeld artikel 28 van de Pensioenwet
van toepassing. Dit stelt dat een Algemeen
Pensioenfonds bij een premieachterstand of
bij wanbetaling, het betreffende verantwoordings- of belanghebbendenorgaan (pas) zal
informeren als de betalingsachterstand meer
dan 5% van de jaarpremie bedraagt én als er
sprake is van een dekkingstekort. De informatieverstrekking over wanbetaling binnen een
kring vindt dus alleen plaats als het pensioenfonds er financieel slecht voor staat. En dan
nog geldt die informatieverstrekking enkel aan
het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan. Dus níet aan de andere ondernemingen
en hun medewerkers c.q. deelnemers in die
kring. Sterker: het Algemeen Pensioenfonds
mag daarover ook niet zo maar gaan communiceren met de andere ondernemingen. Terwijl die er (financieel) last van kunnen krijgen.

van andere ondernemingen niet aangetast
worden bij een premieachterstand van een
bepaalde onderneming. Een Algemeen Pensioenfonds kan de pensioenopbouw echter niet
zo maar stopzetten, noch kan het de uitvoeringsovereenkomst met een wanbetalende
onderneming zo maar beëindigen.

De wanbetaling van de ene onderneming kan dus leiden tot een
verlaging van de pensioenen van
de werknemers van alle andere
ondernemingen in diezelfde kring
En wat ernstiger is: de wet biedt geen bescherming voor de pensioenen van de werknemers
van andere ondernemingen binnen diezelfde
kring. De wanbetaling van de ene onderneming kan dus leiden tot een verlaging van de
pensioenen van de werknemers van alle andere ondernemingen in diezelfde kring. Conclusie: de goeden kunnen in een multi client kring
lijden onder de slechten. Het ene Algemene
Pensioenfonds stuurt hier actiever op, dan het
andere. Werkgevers die overwegen zich bij
een multi client kring aan te sluiten, moeten
zich hiervan bewust zijn.

2.7. Gebrek aan opties voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Een ander voorbeeld. Verzekeraars, de traditionele spelers op de vrije markt, kunnen

De eerder genoemde consolidatie raakt ook

pensioenregelingen bij wanbetaling uiteindelijk premievrij maken. Daarbij zijn er strenge
wettelijke waarborgen van toepassing, zodat
de verzekerde pensioenen van werknemers

bedrijfstakpensioenfondsen. Deze hebben
echter geen of weinig opties. Overdragen
naar een verzekeraar is lastig indien er nog
pensioen wordt opgebouwd.
11
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2.8. Toekomstperspectief

Wie zou dan immers de contractpartij zijn
van die verzekeraar nadat het bedrijfstakpensioenfonds is geliquideerd? Dergelijke fondsen
‘naar het buitenland verplaatsen’ is niet haalbaar noch wenselijk vanuit stakeholdersperspectief. Premiepensioeninstellingen bieden
vaak geen uitkomst vanwege het DB-gehalte
van de pensioenregeling. En last but not least:
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen
mogen juridisch niet deelnemen in een Algemeen Pensioenfonds vanwege vermeende
Europeesrechtelijke regels.

Bij doorgronding van de bedrijfsmodellen van
de 6 thans bekende (beoogde) commerciële
Algemene Pensioenfondsen is door de diverse
partijen gesteld dat zij een belegd vermogen
nastreven van tussen de 4 en 15 miljard euro,
te bereiken in 5 jaar tijd. Daarbij verwachten zij
een verzekerdenaantal van tussen de 50.000
en 150.000.

Advocatenkantoor Van Doorne kwam recent
met een voorstel om een nieuw soort vehikel
op te tuigen: het Algemeen Verplichtgestelde
Bedrijstakpensioenfonds (AVBPF). Een dergelijk vehikel staat enkel open voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij
andere entiteiten (zoals ondernemingen) onder voorwaarden de mogelijkheid hebben van
vrijwillige aansluiting. Wij staan sympathiek
tegenover dit idee. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen thans louter opgaan in andere bedrijfstakpensioenfondsen
(de zogenoemde magneetfondsen) indien zij
redenen hebben om te consolideren. Daarbij is
het wegwerken van dekkingsgraadverschillen
vaak een probleem of zelfs een showstopper.
Het idee van Van Doorne biedt hier een oplossing voor. Wel zal hiervoor eerst een wetswijziging nodig zijn. De vraag is hoe hard de
lobby zal zijn om deze wetgeving op korte ter-

Dit zijn in ieder geval actieve deelnemers omdat er vanuit de bestaande groep ondernemingen met een verzekerde regeling voornamelijk
aansluitingen voor de toekomstige opbouw
zullen zijn. Deels zullen dit ook gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn; deze
komen voort uit de overdrachten vanuit huidige ondernemingspensioenfondsen. Indien
we uitgaan van gemiddeld 7,5 miljard euro
aan vermogen en 75.000 deelnemers per Algemeen Pensioenfonds, dan komt de inschat-

mijn mogelijk te maken.

ting van de 6 huidige (beoogde) commerciële
partijen uit op 45 miljard euro aan vermogen
en 450.000 verzekerden in 2021.
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2. Relevante ontwikkelingen
Daarnaast is bekend dat Unilever een gesloten
APF nastreeft voor haar eigen werknemers.
Ook hebben wij vernomen dat er een 8e Algemeen Pensioenfonds in de voorbereiding is
van een vergunningsaanvraag.

•

Het is de verwachting dat in de komende 5
jaren ook enkele miljarden naar premiepensioeninstellingen vloeien. Tevens zal enig vermogen naar het buitenland (België-route) vloeien.
Dit houdt in dat er in 5 jaar tijd circa 50 miljard
euro aan nieuwe pensioenpremie voor al deze
nieuwe vehikels beschikbaar moet komen, dan
wel vermogen onttrokken moet worden aan
bestaande pensioenfondsen. Dit lijkt ons veel.
De vraag is of de Algemene Pensioenfondsen
te optimistische prognoses maken. Wellicht
schatten zij ook kansen in als gevolg van mogelijke veranderingen in het pensioenstelsel, met
name bij de discussie omtrent de verplichtstelling. Zie verder hoofdstuk 4 van dit onderzoeksrapport.

•

Naast de commerciële Algemene Pensioenfondsen zullen er ook non-commerciële Algemene Pensioenfondsen ontstaan. Unilever
heeft al een vergunningsaanvraag ingediend.
Er zijn enkele andere multinationals die thans
nog meerdere pensioenfondsen aan zich verbonden hebben, zoals Shell en KLM. En er is
ook nog een beperkt aantal multi-ondernemingenpensioenfondsen die zich moeten omvormen uit hoofde van de wet. Voor dergelijke ondernemingen en fondsen is een eigen
(non-commercieel) Algemeen Pensioenfonds
een mogelijkheid om governance-winst te behalen en mogelijk ook schaalvoordelen.

Overigens zijn inmiddels wel de eerste aansluitingen bij Algemene Pensioenfondsen gerealiseerd of bekend gemaakt:
•

Het ondernemingspensioenfonds van
Eastman Chemical heeft haar verplichtingen aan STAP overgedragen. Ook de pensioenopbouw voor de werknemers van
Eastman Chemical gebeurt voortaan via
STAP.
Centraal Beheer Achmea APF neemt de
verplichtingen over van het ondernemingspensioenfonds van RBS. Ook de pensioenopbouw voor de werknemers van
RBS gebeurt voortaan via Centraal Beheer
APF.

Het nederlandse pensioenfonds neemt
de verplichtingen en de pensioenopbouw over van De Efteling. Die onderneming had haar pensioenvermogen
en pensioenopbouw ondergebracht bij
verzekeringsmaatschappij De Eendragt,

Tot slot: in de praktijk zien wij dat sommige
bedrijfstakpensioenfondsen al voorsorteren
op de marktwerking die de komst van Algemene Pensioenfondsen teweeg brengt. Ook zij
gedragen zich steeds commerciëler.

welke inmiddels is gefuseerd met ASR.
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3. Karakteristieken Algemene Pensioenfondsen
3.

Karakteristieken Algemene
Pensioenfondsen

NB: Bewust hebben wij informatie over aanvangsdekkingsgraden niet opgenomen. In de
proposities van diverse partijen staat hier wel
iets over vermeld maar door de lage dekkingsgraden van dit moment is dat niet altijd meer
opportuun.

In onderstaande tabellen is informatie samengevat uit hoofde van de beschikbare publieke
informatie van de 6 eerder vermelde Algemene Pensioenfondsen. Daarnaast is informatie
verkregen uit de vragenlijsten zoals die in de
bijlage zijn weergegeven.
Primaire doelgroep

Aantal multi client kringen

Aard van de onder te brengen
regelingen in de multi client
kringen

Centraal Beheer
APF

Ondernemingen en pensioenfondsen.

Er zijn 3 DB multi client
kringen, 1 DC multi client
kring en 1 of meerdere
pensioenfondsenkring(en).

DC, CDC en DB.

Delta Lloyd APF

Ondernemingen en pensioenfondsen.

Er zijn 3 DB multi client
kringen.

Enkel DB, waarbij er een
premieplafond kan worden
afgesproken.

De Nationale APF

Pensioenfondsen en grotere
ondernemingen.

Er zijn 4 CDC multi client
CDC, DC en inmiddels ook DB.
kringen, 1 DC multi client
kring en er wordt later
waarschijnlijk ook nog 1 DB
multi client kring opgericht.

Het nederlandse
pensioenfonds

Ondernemingen. Daarnaast ook
pensioenfondsen.

Er is 1 DB multi client kring

Enkel DB, en daarbinnen enkel
middelloon (geen eindloon).
Er wordt nagedacht over DC.

STAP

Ondernemingen en pensioenfondsen.

Er zijn 3 DB multi client
kringen.

Enkel DB, waarbij er een
premieplafond kan worden
afgesproken.

Volo pensioen

Ondernemingen en pensioenfondsen.

Er zijn 2 DB multi client
kringen.

Enkel DB.

15
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Beleggingsmix en renteafdekking
multi client kringen

Premiestelling

Vereist eigen vermogen

Centraal Beheer
APF

In de DC multi client kring en
de pensioenfondsenkring is dit
niet van toepassing of vooraf
onbekend. In de 3 DB multi client
kringen is dit als volgt:
In DB multi client kring
‘stabiliteit’:
• Rendementsportefeuille: 25%
• Renteportefeuille: 60%
• Inflatieportefeuille: 15%
• Renteafdekking: 90%.
In DB multi client kringen
‘premie’ en ‘koopkracht:
• Rendementsportefeuille: 40%
• Renteportefeuille: 40%
• Inflatieportefeuille: 20%
• Renteafdekking: 50%.

Voor alle multi client kringen wordt een gedempte
premie berekend op basis
van verwacht rendement
waarbij de rendementen
per kring verschillen conform de toelichting in de
bijlage.

In de DC multi client kring en
de pensioenfondsenkring is
dit niet van toepassing of niet
bekend. In de 3 DB multi client
kringen is dit als volgt:
In de DB multi client kring
‘stabiliteit’: 13%.
In de DB multi client kringen
‘premie’ en ‘koopkracht:
21%.

Delta Lloyd APF

In DB multi client kring A:
• Zakelijke waarden: 25%
• Vastrentende waarden: 75%
• Renteafdekking: 80%.
In DB multi client kring B:
• Zakelijke waarden: 35%
• Vastrentende waarden: 65%
• Renteafdekking: 80%.
In DB multi client kring C:
• Zakelijke waarden: 50%
• Vastrentende waarden: 50%
• Renteafdekking: 80%.

Voor alle multi client kringen wordt een gedempte
premie berekend op basis
van 60 maands gemiddelde
rente waarbij de premiedekkingsgraad in de eerste
5 jaar >= 100% moet zijn.

In DB multi client kring A:
11,8%.
In DB multi client kring B:
15,4%.
In DB multi client kring C:
21,2%.

De Nationale APF

In de DC multi client kring is dit
niet van toepassing. In de 4 CDC
multi client kringen is dit als
volgt.
In CDC multi client kring A:
• Zakelijke waarden: 50%
• Vastrentende waarden: 50%
• Renteafdekking: 65%.
In CDC multi client kring B:
• Zakelijke waarden: 50%
• Vastrentende waarden: 50%
• Renteafdekking: 65%.
In CDC multi client kring C:
• Zakelijke waarden: 40%
• Vastrentende waarden: 60%
• Renteafdekking: 65%.
In CDC multi client kring D:
• Zakelijke waarden: 55%
• Vastrentende waarden: 45%
• Renteafdekking: 60%.

In de DC multi client kring
is dit niet van toepassing.
In de 4 CDC multi client
kringen is dit als volgt.

In de DC multi client kring is
dit niet van toepassing. In de
4 CDC multi client kringen is
dit als volgt.
In CDC multi client kring A:
18,1%.
In CDC multi client kring B:
18,1%.
In CDC multi client kring C:
15,5%.
In CDC multi client kring D:
20,4%.

In de CDC multi client
kringen A en B wordt
een gedempte premie
berekend op basis van
verwacht rendement met
een premiedekkingsgraad
>= 104,5%.
In de CDC multi client
kringen C en D wordt
een gedempte premie
berekend op basis van de
DNB-rentetermijnstructuur
van voorafgaande jaar.
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3. Karakteristieken Algemene Pensioenfondsen
Het nederlandse
pensioenfonds

• Zakelijke waarden: 35%-45%
• Vastrentende waarden:
55%-65%
• Renteafdekking: 40%-60%.

Gedempte premie op basis Circa 20%.
van verwacht rendement
met rendementen die circa
1,5%-punt lager liggen dan
maximaal toegestaan.

STAP

In de 3 multi client kringen is dit
als volgt:
In multi client kring 1:
• Zakelijke waarden: 15%,
• Vastrentende waarden: 85%.
In multi client kring 2:
• Zakelijke waarden: 24%;
• Vastrentende waarden: 76%.
In multi client kring 3:
• Zakelijke waarden: 42%;
• Vastrentende waarden: 58%.
Renteafdekking op basis van een
dynamisch afdekkingsbeleid:
• Kring 1: van 30% tot 80%
• Kring 2: Van 25% tot 77,5%
• Kring 3: Van 20% tot 77,5%.

In alle multi client kringen
wordt gerekend met een
gedempte premie o.b.v.
het gemiddelde van de 12
rentetermijnstructuren
over het voorafgaande jaar.

In de 3 multi client kringen is
dit als volgt:
In multi client kring 1: 11%.
In multi client kring 2: 14%.
In multi client kring 3: 20%

Volo pensioen

In multi client kring ‘defensief’:
• Zakelijke waarden: 30%
• Vastrentende waarden: 70%
• Renteafdekking: 70%.
In multi client kring ‘gemiddeld’:
• Zakelijke waarden: 50%
• Vastrentende waarden: 50%
• Renteafdekking: 50%.

In de multi client kring
‘defensief’ wordt een
gedempte premie o.b.v. gemiddelde rente berekend.

In de multi client kring
‘defensief’: 11%.
In de multi client kring
‘gemiddeld’: 17%.

In de multi client kring
‘gemiddeld’ wordt een
gedempte premie o.b.v.
verwacht rendement
berekend.
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Centraal Beheer
APF

Ondergrens aan vermogen
of deelnemers in single
client kringen

Wijze van administratie van
DC-regelingen

Bestuursmodel

100 miljoen euro of 3.000
actieve deelnemers.

In een specifieke DC multi
client kring.

Onafhankelijk model met 3
bestuursleden en een bestuursbureau.
Belanghebbendenorganen per
kring alsmede een samengesteld
belanghebbendenorganen.

Delta Lloyd APF

100 miljoen euro aan
voorziening of 10 miljoen
euro aan premie.

DC-regelingen zullen in de
PPI van Delta Lloyd worden
ondergebracht.

Onafhankelijk model met 3
bestuursleden en een bestuursbureau.
Belanghebbendenorganen per
kring.

De Nationale APF

Wordt per situatie beoordeeld.

In een specifieke DC multi
client kring.

Omgekeerd gemengd model met
3 uitvoerende bestuurders en 3
toezichthoudende bestuurders en
een bestuursbureau.
Belanghebbendenorganen per
kring alsmede een vergadering van
belanghebbendenorganen.

Het nederlandse
pensioenfonds

STAP

Volo pensioen

Niet in beton gegoten.
Ter indicatie: 300 miljoen
euro.1

350 miljoen euro.

Geen harde ondergrens of
voorwaarden, Volo pensioen adviseert minimaal
200 miljoen euro.

Nog niet bekend, er zijn
nog geen DC-regelingen
ondergebracht bij/via Het
nederlandse pensioenfonds. Deze kunnen wel bij
ASR terecht.

Onafhankelijk model met 3
bestuursleden en een bestuursbureau.

DC-regelingen kunnen (in
ieder geval voorlopig) in de
PPI van Cappital worden
ondergebracht of in een
andere PPI.

Onafhankelijk model met 5
bestuursleden en een bestuursbureau.

DC-regelingen zullen (in
ieder geval voorlopig) in de
PPI van Rabobank en PGGM
worden ondergebracht.

Onafhankelijk model met 3
bestuursleden en een eigen
bestuursbureau met daarin een
secretaris en een eigen risicomanager. Verdere bestuursondersteuning wordt bij PGGM afgenomen.

Belanghebbendenorganen per
kring alsmede een vergadering van
belanghebbendenorganen.

Belanghebbendenorganen per
kring alsmede een vergadering van
belanghebbendenorganen.

Belanghebbendenorganen per
kring alsmede een centraal
belanghebbendenorgaan.
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Dienstverlener ten
behoeve van het
fiduciair management

Dienstverlener ten behoeve
van het operationeel
vermogensbeheer

Dienstverlener en systeem
ten behoeve van de
pensioenadministratie

Centraal Beheer
APF

Achmea Investment
Management.

Eigen fondsen van Achmea
Investment Management (met
verschillende vermogensbeheerders) alsmede enkele
externe fondsen.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer op basis van Maia
software in licentie.

Delta Lloyd APF

Delta Lloyd Asset
management.

Diverse vermogensbeheerders, Delta Lloyd Levensverzekering
in te schakelen door de fiduciair op basis van Lifetime software
manager.
in licentie.

De Nationale APF

NN Investment Partners
en Altis.

Diverse vermogensbeheerders, AZL op basis van eigen ontwikin te schakelen door de fiduciair kelde software (Compas).
manager.

Het nederlandse
pensioenfonds

Kempen Capital
Management.

Diverse vermogensbeheerders, ASR Levensverzekering op
in te schakelen door de fiduciair basis van AxyLife software
manager.
in licentie.

STAP

TKPI.

Externe vermogensbeheerders, in te schakelen
door de fiduciair manager,
m.u.v. de buy-and-hold matching portefeuilles.

TKP op basis van eigen ontwikkelde software (Pensioen
Producten Systeem, PPS).

Volo pensioen

PGGM.

PGGM en eventueel externe
managers.

PGGM op basis van Piramide
software in licentie.

Opvallende zaken

•

Wat opvalt, zijn de volgende zaken.
•

Er zijn grote verschillen tussen de opzet
en het aantal multi client kringen. Het nederlandse pensioenfonds hanteert 1 multi
client kring, De Nationale APF daarentegen
6. Andere partijen zitten daar tussen in.

•

Partijen hebben blijkbaar vergelijkbare bedenkingen bij een al te grote wirwar van
regelingen binnen een multi client kring
als ook in paragraaf 2.2. is geconstateerd.
Multi client kringen zijn dus voor een bepaald type regelingen bedoeld. Veel van
die kringen staan enkel DB-regelingen toe.
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DC multi client kringen zijn er alleen bij
Centraal Beheer APF en De Nationale
APF. Het nederlandse pensioenfonds accepteert vooralsnog geen DC-regelingen
maar biedt daarbij een oplossing via verzekeraar ASR. Bij Delta Lloyd APF, STAP en
Volo pensioen wordt de gelieerde premiepensioeninstelling naar voren geschoven
voor uitvoering van DC-regelingen. Indien
klanten bij die laatsgenoemde partijen
zowel een DB- als een DC-regeling willen
onderbrengen, zal er dus met 2 partijen
(APF en premiepensioeninstelling) een uitvoeringsovereenkomst gesloten worden.
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Voor het account management en de communicatie naar de deelnemer, worden afspraken gemaakt tussen deze Algemene
Pensioenfondsen en de gelieerde premiepensioeninstellingen.
•

•

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende multi client kringen qua financiële opzet. Er is ruime keuze qua asset mix,
premiestelling, renteafdekking en vereist
eigen vermogen. Er valt dus echt iets te
kiezen bij de selectie van een APF.

20

Naast multi client kringen bieden alle
partijen (soms onder voorwaarden) ook
single client kringen aan. Werd voor de
totstandkoming van de APF-wetgeving
nog geroepen door diverse partijen dat
daarbij forse minimum vermogenseisen
zouden worden gesteld, inmiddels blijken
die eisen danig afgezwakt. Met 350 miljoen euro aan vermogen kan een fonds /
onderneming bij elk Algemeen Pensioenfonds terecht voor een single client kring.
Sommige Algemene Pensioenfondsen
hanteren zelfs helemaal geen minimum
vermogenseis.
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•

Elk Algemeen Pensioenfonds hanteert het
onafhankelijke bestuursmodel met uitzondering van De Nationale APF. Die partij
heeft gekozen voor het onafhankelijk gemengd model.

•

Bij sommige Algemene Pensioenfondsen
neemt het aantal bestuursleden toe wanneer het aantal kringen toeneemt.

•

Elk Algemeen Pensioenfonds heeft een
eigen bestuursbureau opgetuigd (dus
apart van zijn founding father(s) c.q. administratieve dienstverleners). Volo pensioen leunt voor een deel ook op PGGM.

•

Alhoewel bij het merendeel van de partijen
de founding fathers(s) een grote rol spelen
in de dienstverlening aan het Algemeen
Pensioenfonds zoals het fiduciair management, constateren wij dat er in het operationele vermogensbeheer een behoorlijke
keuze is uit externe managers. Indien een
dergelijke ‘open architectuur’ gewenst is
door potentiële klanten, is het zaak om
vóór de keuze voor een Algemeen Pensioenfonds na te gaan bij de fiduciair manager hoe deze denkt over inschakeling van
eigen fondsen dan wel externe mandaten /
externe managers.

21
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4. Slotopmerkingen en visie Sprenkels & Verschuren
De opkomst van het Algemeen Pensioenfonds heeft de gemoederen in de pensioenfondsensector de afgelopen 2 jaar danig bezig
gehouden. Veel kleinere ondernemingspensioenfondsen hebben verkend wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze
nieuwe vehikels zijn. Bij Sprenkels & Verschuren zijn in de achterliggende periode diverse verzoeken binnengekomen om ondernemingspensioenfondsen en ondernemingen
te helpen met dergelijke verkenningen. Mede
uit hoofde hiervan zijn wij van mening dat
Algemene Pensioenfondsen een welkome
aanvulling vormen op het bestaande palet
van uitvoeringsalternatieven. Of er ruimte is
voor 6-7 commerciële Algemene Pensioenfondsen naast de bestaande pensioenfondsen
en naast de bestaande premiepensioeninstellingen en naast de bestaande pensioenverzekeraars, betwijfelen wij. Het ligt voor de hand
dat sommige premiepensioeninstellingen op
enig moment gaan samenwerken of fuseren
met Algemene Pensioenfondsen, zeker indien
daar dezelfde founding fathers achter zitten.
Het opgebouwde DC-kapitaal kan dan naar
een aparte kring voor DC-regelingen worden
overgebracht.

Indien de wetgever het op afzienbare termijn
aan Algemene Pensioenfondsen toestaat om
ook regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen uit te voeren of - sterker - een streep zet
door de huidige verplichtstellingsbeschikkingen die het bestaansrecht van veel bedrijfstakpensioenfondsen vormen, kunnen
bedrijfstakpensioenfondsen, sectoren of ondernemingen gaan shoppen. Er komt dan veel
oud en nieuw pensioengeld op de vrije markt.
Dit zou een enorme boost voor Algemene
Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen kunnen opleveren, ten koste van de huidige verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ondernemingen moeten wel opletten bij
toetreding tot een multi client kring van een
Algemeen Pensioenfonds. De bescherming
van de pensioenen van de werknemers kan
daarin slechter geregeld zijn dan bij een normaal pensioenfonds of bij een verzekeraar.

Algemene Pensioenfondsen zijn
een welkome uitbreiding van de
bestaande uitvoeringsalternatieven
maar een simpele oplossing voor
alle pensioenproblematieken zijn
ze zeker niet.

Er kan 1 goede reden zijn waarom alle Algemene Pensioenfondsen en alle premiepensioeninstellingen toch zelfstandig bestaansrecht hebben. Dit heeft te maken met de discussie over de verplichtstelling, mede ingege-

Een andere waarschuwing geldt voor ondernemingen die thans een verzekerde regeling
bij een verzekeraar hebben ondergebracht.
Ongetwijfeld zal enige druk door die verze-

ven over de discussie over de doorsneepremie.

keraar worden uitgeoefend om bij een contractverlenging over te gaan naar het ‘eigen’
Algemeen Pensioenfonds.
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Garanties afgeven is risicovol voor verzekeraars bij de huidige lage rente, dus
de vraag is of er sowieso nog een offerte wordt verstrekt voor een nieuwe contractsperiode indien er sprake is van een
DB-regeling. Het niet verstrekken van een
offerte kan echter ook een middel zijn om de
betreffende onderneming sneller naar het
Algemeen Pensioenfonds te krijgen. Op zich
levert een dergelijke transitie misschien nog
niet zoveel winst op voor de verzekeraar, maar
wellicht wordt ook de optie op tafel gelegd om
de reeds opgebouwde pensioenaanspraken
over te dragen. Daar zit een extra belang voor
de verzekeraar: het verminderen van risico op
de eigen balans. Indien er door een onderneming vanuit een verzekerde situatie daadwerkelijk wordt overgegaan naar een multi client
kring van een Algemeen Pensioenfonds, dan
vervallen voorts eventuele balansposten die
vanuit accounting perspectief moesten worden aangehouden. Dit kan dus
ook een trigger voor de betreffende onderneming zijn om toe te
treden.

Het uitkeringsrisico dat in ieder geval uit het
langlevenrisico en het beleggingsrisico bestaat, gaat dan in zijn geheel over op de deelnemers. Terwijl de onderneming (en zijn
werknemers) daarvoor in het verleden garantiepremies aan de verzekeraar heeft betaald.
Zomaar akkoord gaan met een overdracht
van opgebouwde pensioenaanspraken van
een verzekeraar naar een Algemeen Pensioenfonds is dus geen goed idee. Het vervallen van de uitkeringsgarantie bij de verzekeraar heeft een waarde. Die waarde zou door
de onderneming namens zijn werknemers
geïnd moeten worden bij overdracht naar het
Algemeen Pensioenfonds.
Er valt genoeg te schrijven en te zeggen over
Algemene Pensioenfondsen. De komst daarvan
heeft de markt nu al danig opgeschud. Voor
meer detaillering en maatwerkadvies gaan wij
graag het gesprek met u aan!

Het vrijvallen van de levenslange
uitkeringsgarantie op de opgebouwde aanspraken zou daarnaast een welkome winst voor de
verzekeraar zijn en de eigen balans
aardig oppoetsen. Uiteraard is er
dan ook een ‘verliezende’ partij.
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Bijlage:
Vragen en antwoorden
Algemene Pensioenfondsen
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Centraal Beheer APF
A. Doelstelling en strategie

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
Hogere groeiverwachting
Indien de groei van het Centraal Beheer APF hoger is dan verwacht en
hierdoor op termijn meer schaalvoordelen kunnen worden behaald,
dan zal dit uiteindelijk bijdragen aan het pensioenresultaat van de deelnemers. De huidige contracten bieden ruimte om bij een hogere groeiverwachting de kosten verder te verlagen. Dit draagt bij aan één van de
uitgangspunten van het Centraal Beheer APF: het streven naar zo veel
mogelijk pensioen per ingelegde euro.
Lagere groeiverwachting
De kostenstructuur is tot stand gekomen op basis van het huidige aanbestedingsbeleid van het Centraal Beheer APF. Wij kiezen bewust voor
uitbestedingsovereenkomsten met een duur van 7 jaar. Juist in combinatie met een uitvoeringsovereenkomst van (maximaal) 5 jaar maakt
dat ook de aangeboden dienstverlening en de kostenstructuur in de
volgende jaren geborgd is.

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van DNB?
Op 15 juli 2016 heeft het Centraal Beheer APF als tweede APF in
Nederland de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van
algemeen pensioenfonds verkregen.
2. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
Het Centraal Beheer APF streeft ernaar om in 2021 ongeveer 16 miljard euro aan AuM te bereiken en 150.000 tot 200.000 deelnemers.
Onze uitbestedingspartners zijn bereid om het schaalvoordeel dat
hoort bij de beoogde omvang van € 16 miljard en 150.000 tot 200.000
deelnemers direct toe te laten komen aan de deelnemers. Het gestelde
doel is overigens geen vereiste voor het voortbestaan van het Centraal
Beheer APF.

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
countervailing power

Vanuit huidige klanten van Achmea (pensioenfondsen en verzekeringsportefeuille) is er hoge interesse voor de totaaloplossing die het
Centraal Beheer APF biedt. Ook bestaat er zeer brede interesse vanuit
de markt. Duidelijk is dat de groeidoelstelling voor 2016 qua instroom
van deelnemers en belegd vermogen ruimschoots wordt overtroffen.
Daarnaast zijn diverse werkgevers en fondsen in vergevorderd stadium voor toetreding in 2017 en is daarmee onze verwachting dat wij
ook de gewenste instroom voor de jaren 2017 en 2018 zullen behalen.

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Het Centraal Beheer APF heeft gekozen voor het onafhankelijke model,
een two-tier bestuursmodel, thans bestaande uit een driehoofdig bestuur en driehoofdige raad van toezicht. Eén van de bestuursleden is
tevens directeur van het bestuursbureau. Afhankelijk van de groei van
het Centraal Beheer APF kan het bestuur worden uitgebreid naar vijf
personen. Het bestuursmodel biedt een goede balans tussen bestuur
en toezicht en is in Nederland een zeer gangbare governance-structuur.
Bovendien is dit bestuursmodel in lijn met de code pensioenfondsen en
de Pensioenwet
De drie onafhankelijke bestuursleden opereren volledig onafhankelijk
van de initiatiefnemer en zijn hier door DNB nadrukkelijk op getoetst.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
Oprichter Achmea wil een relevante speler zijn op het gebied van
oudedagsvoorzieningen en heeft daarvoor strategische keuzes
gemaakt met een forse investeringskalender. Het commitment van
Achmea blijkt uit de grote verscheidenheid aan gemaakte strategische
keuzes. Hieronder treft u een opsomming van de gemaakte keuzes
aan:
• De oprichting van het APF is geïnitieerd als oplossing voor de totale Oudedagvoorzieningen-strategie (ODV-strategie);
• De inrichting van een geheel nieuwe pensioenketen. De investeringen voor het verbeterde, meer digitale pensioenadministratiesysteem komen voor rekening van de uitbestedingspartner en
hiermee indirect voor rekening van Achmea;
• Het weerstandsvermogen is volledig beschikbaar gesteld door
Achmea B.V.;
• De aanloopverliezen worden nagenoeg volledig gedragen door de
uitbestedingspartners;
• De kosten voor oprichting (oprichtingsfinanciering, kosten vergunningsaanvraag, etc) werden nagenoeg geheel door Achmea
ter beschikking gesteld;
• Er vindt uitfasering van pensioenverzekeringen plaats bij de
verzekeraar;
• Centraal Beheer wordt gepositioneerd als financiële dienstverlener met totaaloplossingen voor klantbehoefte in de 3e en 4e
pijler;
• Centraal Beheer APF is het enige APF dat dezelfde naam draagt
als de oprichter.
Bovenstaande keuzes onderschrijven dat de oprichting van het APF
een weloverwogen strategische keuze is voor de langere termijn,
passend in de visie en strategie van Achmea. Het commitment van
Achmea geeft ons de benodigde financiële stabiliteit en slagkracht,
nu en in de verre toekomst. Dit maakt het Centraal Beheer APF een
sterke partner.

b. Wie zijn de (beoogde) bestuurders?
• Huub Hannen (bestuursvoorzitter)
Aandachtsgebied: algemeen beleid, governance, compliance en
communicatie.
• Angela Peters (bestuurslid en directeur bestuursbureau)
Aandachtsgebied: pensioenuitvoering, uitbesteding en groei van
het APF.
• Hans Kempen (bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter)
Aandachtsgebied: vermogensbeheer en risicomanagement
Wanneer u meer wilt weten over de bestuursleden, hun achtergrond en
ervaring, dan verwijzen wij u graag naar de introductie van het bestuur
op onze site:
https://www.centraalbeheerapf.nl/werkgever/nieuwsitem/bestuursleden-centraal-beheer-algemeen-pensioenfonds
c. Wie zijn de (beoogde) leden van de raad van toezicht?
Marleen Barth (voorzitter):
fractievoorzitter Eerste Kamer (PvdA)
vicevoorzitter van apothekersorganisatie KNMP (tot 1 december
2016)
voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Jos Berkemeijer (lid) actuaris:
adviseur fintechbedrijf Symetrics
lid van de RvT pensioenfonds Medewerkers Apotheken
lid balansadviescommissie verzekeraar Loyalis
strategisch adviseur Blikkenburg BV
strategisch adviseur Van der Pouw Consultancy
voorzitter pensioencommissie NVOG (voorheen CSO)
voorzitter jury Johan de Witt prijs bij het Actuarieel Genootschap
voorzitter van het Mercer pensioenfonds (2004 tot 2008).
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Jan Buné (lid) accountant:
toezichthouder Citco Bank Nederland en Artis
bestuurslid Commissariaat voor de Media
extern lid van de auditcommissie van pensioenfonds Bouw
niet uitvoerend bestuurder een voorzitter auditcommissie
Burgerland Vastgoed B.V.
voorzitter auditcommissie van mail.ru Group Ltd.
arbiter en onafhankelijk gerechtelijk deskundige m.b.t. financiële
geschillen

De selectie van de bestuursleden borgt vervolgens de deskundigheid
van de bestuursleden. Alle bestuursleden beschikken over algemene
en generieke kennis van vermogensbeheer. De profielschets voor één
van de leden van bestuur heeft ‘focus op vermogensbeheer’. Hierdoor
is geborgd dat specifieke kennis en ervaring op dat gebied bij één van
de bestuursleden aanwezig is. Ten slotte wordt door de DNB getoetst op
onafhankelijkheid, geschiktheid en betrouwbaarheid.
Daarnaast kent het Centraal Beheer APF een Beleggingscommissie bestaande uit ten minste twee bestuursleden van het Centraal Beheer APF
en een externe deskundige. De commissie heeft een adviserende rol.

d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen eruit?
De interactie tussen het bestuur en de BO’s, het Kringoverstijgend
Medezeggenschapsorgaan (KOM) en de Raad van Toezicht (RvT) ziet
vooral toe op die vlakken waar het de eerstgenoemde partijen adviesrecht, goedkeuringsrecht of overige taken en bevoegdheden hebben.
Bovendien hebben de partijen op grond van de statuten recht op overleg met bestuur en RvT.

Om zijn verantwoordelijkheden als bestuur te kunnen nemen en ‘in
control‘ te zijn, heeft het bestuur de nodige instrumenten. Met de vermogensbeheerder zijn er middels een Service Level Agreement heldere
afspraken omtrent de voor het bestuur benodigde instrumenten en rapportages om te kunnen toetsen of dat de fiduciair zijn werk adequaat
uitvoert. Ook is er een regiemodel opgezet waarin staat beschreven
welke overlegstructuur het bestuur van het Centraal Beheer APF heeft
met zijn fiduciair manager.

Het bestuur van het Centraal Beheer APF is belast met het besturen
van de stichting en is en blijft verantwoordelijk voor al hetgeen door
of namens de stichting wordt gedaan of nagelaten. Het bestuur en
de overige personen die het beleid van de stichting bepalen of mede
bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen
van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers,
andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze
vertegenwoordigd kunnen voelen.

Om regie te houden op de uitbestede werkzaamheden en de kwaliteit
hiervan ontvangt het Centraal Beheer APF periodiek, van de partijen
waaraan is uitbesteed, informatie en rapportages in relatie tot de afgesproken prestatie-indicatoren en maatregelen. De partij aan wie is
uitbesteed zal hiervoor prestaties moeten meten en interne controles
moeten uitvoeren. Het Centraal Beheer APF laat zich informeren over
de status van de risico’s, de kwaliteit van de beheersing en de status van
verbeteracties rondom de uitbestede processen.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De RvT is
belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over
de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden de
belanghebbendenorganen en het KOM.

Het Centraal Beheer APF voert tevens frequent valuaties uit van alle lopende uitbestedingen door middel van de gemaakte afspraken omtrent
monitoring en evaluatie. De keuze voor een jaarlijkse of frequentere
evaluatie ligt bij het Centraal Beheer APF. Aan de hand van de verkregen informatie van de uitvoerende partijen, de besprekingen die het
Centraal Beheer APF met de partijen aan wie is uitbesteed heeft gehad
en uitkomsten van mogelijke andere controles, beoordeelt het Centraal
Beheer APF of de uitbesteding conform de gestelde vereisten en kwaliteit plaatsvindt. Op deze manier is het Centraal Beheer APF in staat om
de partijen waaraan is uitbesteed (tussentijds) bij te sturen.

Een eigen BO heeft goedkeuring- en adviesrechten uitsluitend voor
voorgenomen bestuursbesluiten die de betreffende kring niet overstijgen, voor zover verplicht op grond van de Pensioenwet. Voor de
standaardkringen is een SBO ingericht. Het SBO heeft goedkeuringen adviesrechten uitsluitend voor voorgenomen bestuursbesluiten die
de standaardkringen niet overstijgen, voor zover verplicht op grond
van de Pensioenwet. Het KOM, gevormd door de (vice) voorzitters van
alle BO’s, heeft goedkeurings- en adviesrechten voor voorgenomen
kringoverstijgende bestuursbesluiten. Enkele voorbeelden zijn het
hoorrecht voor de profielschets van het bestuur, adviesrecht voor de
profielschets van de RvT. Het KOM is ook belast met de benoeming van
de leden van de RvT.

g. Hoe is de beleidsvoorbereiding/bestuursondersteuning georganiseerd?
Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Zij zien o.a. toe op de gemaakte afspraken met outsourcingpartners en rapporteren daarover aan het bestuur. Ook is het bestuursbureau belast met de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het bestuur
en het beheren van de risico’s van het fonds. Het bestuursbureau bestaat uit 3 FTE, per 1 januari 2017 naar verwachting uit 4 FTE en zal op
termijn kunnen doorgroeien naar ongeveer 5 tot 6 FTE. Het bestuursbureau maakt integraal onderdeel uit van de Stichting en kent geen verbondenheid met Achmea.

e. Hebben de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen in
uw APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn dat
dan?
De BO’s hebben de wettelijke advies- en goedkeuringsrechten zoals
deze op grond van de Pensioenwet bij een APF gelden voor de betreffende kring(en). Alle taken van KOM zijn bovenwettelijk.
f.

6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw APF?
Uiteraard is de performance van de geselecteerde uitbestedingspartners erg belangrijk. De borging van de kwaliteit van hun dienstverlening is een belangrijk onderdeel geweest bij het aanbestedingsproces waarin wij zijn ondersteund door een gerenommeerd
adviesbureau. In het aanbestedingsproces was één van de eisen de
aanwezigheid van een ISAE 3402 type II verklaring, welke getoetst is
op zijn reikwijdte van de processen en als marktonderscheidend wordt
ervaren. De samenwerking met de geselecteerde uitbestedingspartners betekent dat het Centraal Beheer APF geniet van de ervaring,
de deskundigheid en het vermogen om schaalgrootte te bereiken van
één van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van
Nederland.

Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de
uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
Het bestuur van het Centraal Beheer APF vindt het belangrijk, dat
het te allen tijde voldoende initiërend vermogen heeft waarmee
het voldoende tegenwicht of countervailing power kan bieden aan
vermogensbeheerders en adviseurs. Het bestuur kan zijn verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid alleen invulling geven, indien het ‘in control’ is. De inrichting van de countervailing power
begint bij de keuze voor een two-tier onafhankelijk bestuursmodel.
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Uitbestedingspartner pensioenadministratie
Voor de pensioenadministratie is gekozen voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB) als uitbestedingspartner. Binnen de nieuwe toekomstbestendige keten combineert SAPB jarenlange ervaring met een
sterk verbeterd, gedigitaliseerd pensioenadministratiesysteem. De
nieuwe uitvoeringsafdeling van de uitbestedingspartner is ingericht op
de nieuwe locatie in Leusden; de locatie van het Centraal Beheer APF.
De nieuwe keten wordt aangestuurd door ander management en het
nieuwe directieteam van de divisie Oudedagsvoorziening van Achmea.

Uitbestedingspartner vermogensbeheer
Op het gebied van vermogensbeheer heeft het Centraal Beheer APF
gekozen voor Achmea Investment Management (Achmea IM) als
outsourcingspartner. Al meer dan 60 jaar helpt Achmea IM pensioenfondsen om hun beleggingsdoelstellingen te halen. Achmea IM begrijpt
de relatie tussen ‘vermogen’ en ‘verplichtingen’ daarom perfect. Het
totaal beheerd vermogen van Achmea IM is meer dan € 100 miljard en
hiermee is Achmea IM één van de grootste vermogensbeheerders van
Nederland. Het Centraal Beheer APF kiest voor de mogelijkheden van de
fiduciary manager om een brede spreiding te realiseren van beleggingsfondsen die beheerd worden door ruim 10 verschillende vermogensbeheerders.

SAPB gaat haar dienstverlening richten op ondernemings- en beroepspensioenfondsen naast het Centraal Beheer APF. Met deze strategische keuze richt SAPB haar focus in de toekomst volledig op ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Deze focus geeft het Centraal
Beheer APF extra ruimte om gebruik te maken van de dienstverlening
van SAPB. Het commitment aan het Centraal Beheer APF wordt juist
bekrachtigd door deze stap.

Voor het Centraal Beheer APF is het uitgangspunt dat beleggingen zijn
ondergebracht in beleggingsfondsen, waarmee de te beleggen middelen kunnen worden geconsolideerd én kunnen worden ingezet voor zowel de defined benefits (DB) regelingen als voor de defined contribution
(DC) varianten. Voor de DC varianten was uitgangspunt dat beleggingsopdrachten op individueel niveau en volledig geautomatiseerd kunnen
worden verwerkt. Mede omdat Achmea IM dit kon aanbieden en als
fondsbeheerder werkt met meerdere vermogensbeheerders is Achmea
IM als uitbestedingspartner gekozen.

De kracht van SAPB ligt in de markt van ondernemings- en beroepspensioenfondsen waar een hoge klanttevredenheid gerealiseerd
wordt. Klanten zijn onder meer de pensioenfondsen van toonaangevende Nederlandse ondernemingen, zoals Shell, Rabobank, AkzoNobel
en het pensioenfonds voor fysiotherapeuten. Onlangs heeft Shell de
keuze gemaakt om de samenwerking met SAPB te intensiveren. SAPB
gaat de pensioenadministratie voeren voor de circa 40.000 deelnemers van Stichting Shell Pensioenfonds.

C. Reikwijdte collectiviteitkringen
7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn –naar uw
mening– de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke collectiviteitkringen?
Bij Centraal Beheer APF zorgen we er voor dat alle pensioendeelnemers
zich verzekerd weten van het beste pensioenresultaat. Hiervoor bieden
we een brede range aan toekomstbestendige pensioenoplossingen,
waarmee we kunnen aansluiten bij de specifieke situatie van het pensioenfonds. Dit begint ermee dat we die oplossingen aanbieden vanuit 3
soorten kringen, met ieder hun eigen voordelen.
1. Eigen Kring
2. Pensioenfondsenkring
3. Standaard Kringen

Uitbestedingspartner distributie
Het Centraal Beheer APF heeft gekozen om de distributie uit te laten
voeren door een sterke marktpartij met een groot distributienetwerk,
zijnde Centraal Beheer. Centraal Beheer helpt ons om het Centraal Beheer APF tot een gezamenlijk succes te maken. De strategische keuze
om voor de toekomst de pensioenverzekerde regelingen een oplossing
te bieden via het Centraal Beheer APF en de bestaande behoefte vanuit de pensioenfondsen die klant zijn bij Achmea zorgt er voor dat,
indien we het vertrouwen mogen continueren, voldoende instroom
gerealiseerd kan worden van onder andere actieve premiebetalende
deelnemers. Dit komt uiteraard ten goede aan de robuustheid van het
pensioenfonds en de ambitie om de beoogde schaalomvang ook werkelijk te realiseren.
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Ad 1. Eigen kring
Sommige (grote) pensioenfondsen hebben de wens om hun huidige
activiteiten onveranderd voort te zetten, met behoud van eigen identiteit, maar wel onder paraplu van een sterk collectief.

Kring Stabiliteit
De kring Stabiliteit heeft Centraal Beheer APF opgezet om in de behoefte van werkgevers en pensioenfondsen te voorzien die graag stabiliteit
voor hun deelnemers willen waarborgen. Bij de overstap naar een APF
blijft de behoefte bestaan aan een hogere mate van zekerheid met betrekking tot de premiestelling en de dekkingsgraadontwikkeling. Juist
deze kring geeft hier uitstekende invulling aan.

Voor hen is een gemeenschappelijke kring niet de meest geschikte oplossing en dus bieden we deze fondsen de mogelijkheid om een eigen
kring in te richten. Met een eigen belanghebbendenorgaan en met
maximale invloed op de eigen bedrijfsvoering, zodat het huidige beleid
ongewijzigd voortgezet kan worden.

De feitelijke premie is gebaseerd op de Verwacht Rendement premiemethodiek waarbij we uit hoofde van prudentie werken met een afslag op de maximale rendementen. Bij de start van de kring wordt een
verwacht rendementscurve gehanteerd die de komende 5 jaar weinig
verandert, hierdoor zal de premie ook een hoge mate van stabiliteit kennen. Met de vastgestelde feitelijke premie en de lagere risicohouding
kan toch een belangrijke mate van koopkrachtbehoud worden gerealiseerd.

Ad 2. Pensioenfondsenkring
Binnen onze pensioenfondskringen bundelen we de krachten van gelijkgestemde pensioenfondsen zonder dat wij vooraf de (financiële)
parameters bepalen. De financiële parameters worden aangepast
aan de specifieke behoefte van een fonds of fondsen. Anders gezegd:
de pensioenfondskringen bewegen mee met de behoeftes van onze
klanten. Ook bepalen de gelijkgestemde fondsen gezamenlijk het toetredingsbeleid. Deze nieuwe kringen zijn dan ook de ideale oplossing
voor pensioenfondsen die behoefte hebben aan ‘parameters op maat’,
maar die wel willen profiteren van schaalvoordelen en de kracht van
onze bedrijfsvoering. Zo staan de pensioenfondskringen garant voor
een toekomstbestendige pensioenoplossing!

Een hoge mate van dekkingsgraadstabiliteit wordt bereikt door een
medium risk beleggingsbeleid in combinatie met een hoge mate van
renteafdekking. Deze keuze samen met een startdekkingsgraad van
105% geeft in de ALM studie een erg kleine kans op een verlaging van
pensioenen. Voor klanten die uit een verzekerde DB-regeling komen kan
dit zeker een aantrekkelijke propositie zijn.

Ad 3. Standaard Kringen
Naast de Eigen kring en de Pensioenfondsenkring heeft u ook de mogelijkheid om toe te treden tot de Standaard Kringen van het Centraal
Beheer APF. Inspelend op het gegeven dat niet iedere werkgever dezelfde risicohouding heeft, kennen we binnen onze Standaard Kringen een drietal kringen met ieder een eigen doelstelling (en daarbij
passend premie- en indexatiebeleid): “Premie”, “Stabiliteit “en “Koopkracht”. Op dit moment is het Centraal Beheer APF de propositie van
een CDC-regeling in de Standaard Kringen aan het herijken in nauw
overleg met DNB. Doelstelling blijft om CDC in de Standaard Kringen
op te nemen.

Restrictie Premie
• De feitelijke premie dient altijd hoger of gelijk aan de kostendekkende premie te zijn;
• De premiedekkingsgraad bevindt zich op het meetmoment binnen
de bandbreedte van min 10% of plus 10% van de actuele dekkingsgraad;
• De premiedekkingsgraad mag niet hoger zijn dan de vereiste
dekkingsgraad.
Kring Koopkracht
Deze kring beantwoordt aan de behoefte van werkgevers en pensioenfondsen om voor hun werknemers zo veel mogelijk koopkracht te behouden. Zij hebben de ambitie om het pensioen van hun werknemers
mee te laten groeien met de inflatie.
De feitelijke premie is gebaseerd op de DNB-UFR rentetermijnstructuur
en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Om solidariteit te beperken is
er een dekkingsgraad afhankelijke op¬ of afslag in de premiestelling.
Deze correspondeert met de rijkdom van de kring en werkt dempend
op de hoogte van de premie. Zo zal in een situatie met lagere rentes de
zuiver inkoop van nieuwe aanspraken duurder uitvallen maar wordt de
dekkingsgraad afhankelijke opslag zeer waarschijnlijk ook lager.

Binnen de DB-kringen hanteren we een beleidskader dat uiteen valt in
een drietal deelgebieden:
• Beleggingsbeleid:
• Premiebeleid:		
• Indexatiebeleid:
Kring Premie
De focus in de kring Premie is gericht op een relatief lage premie die
betaald wordt voor het pensioen van werknemers. Binnen het budget
dat werkgevers en pensioenfondsen tot hun beschikking hebben realiseren we de best mogelijk uitkomst voor de werknemers. En dat betekent dat er wat meer beleggingsrisico wordt genomen. Door de lagere
instapdekkingsgraad en een hoger risicoprofiel kent deze kring ook de
meeste kans op korten. Terwijl er aan de andere kant dus ook een reële
kans op indexatie aanwezig is als de resultaten goed blijken te zijn.
Door de gehanteerde maximale bandbreedte in de premiedekkingsgraad wordt positieve of negatieve solidariteit tussen premiebetalers
en slapers / gepensioneerden nadrukkelijk beperkt.

Het beleggingsbeleid is high risk ingestoken. In combinatie met een
startdekkingsgraad van 110% blijft de kans op korten echter klein terwijl
de kans op indexaties erg hoog is.
Restrictie Premie
• De feitelijke premie dient altijd hoger of gelijk aan de kostendekkende premie te zijn;
• De premiedekkingsgraad is minimaal 100% en maximaal gelijk
aan de vereiste dekkingsgraad.

Restrictie Premie
• De feitelijke premie dient altijd hoger of gelijk aan de kostendekkende premie te zijn;
• De premiedekkingsgraad bevindt zich op het meetmoment
binnen de bandbreedte van min 10% of plus 10% van de actuele
dekkingsgraad;
• De premiedekkingsgraad mag niet hoger zijn dan de vereiste
dekkingsgraad.

Jaarlijks worden de premies vastgesteld o.b.v. van de RTS ultimo september. Voor alle kringen geldt dat het Centraal Beheer APF de premies
vanaf 2017 aanpast als de premie tussen 30 september en 30 november
meer dan 5% gaat afwijken, dan herrekenen wij de premie naar de actuele situatie.
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Voordelen Standaard Kringen
• Toekomstbestendig premie¬, indexatie¬ en beleggingsbeleid;
• Efficiënte krachtenbundeling van gelijkgestemde pensioenfondsen;
• Lage en goed budgetteerbare kosten door standaardisatie;
• Professioneel belanghebbendenorgaan;
• Lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door schaalgrootte;
• Administratief gemak dankzij online administratie voor alle
regelingen;
• Inzicht voor deelnemers in de totale oudedagsvoorziening;
• Beperking van herverdeling tussen actieve en nietactieve
deelnemers zodat kringen open blijven.

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring
in te richten?
Voor het inrichten van een Eigen Kring geldt een minimaal vermogen
van 100 miljoen euro of 3.000 deelnemers. Voor de Pensioenfondsenkring geldt dit niet.
10. Wat is naar uw mening het sterkste / meest valide argument voor een
klant om een maatwerkkring te prefereren boven een standaardkring?
Afhankelijk van de situatie van het fonds kan het meest valide argument
de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds zijn. Indien de (start)
dekkingsgraad van de gewenste Standaard Kring op een hoger niveau
ligt dan de dekkingsgraad van het fonds kan de sponsor eventueel een
(klein) dekkingsgraadverschil overbruggen om toetreding mogelijk te
maken, de vraag is uiteraard of een sponsor hiertoe bereidt is.

Kring DC
Binnen de DC Kring bieden wij eveneens een brede standaard. Zo kan
bijvoorbeeld zowel bruto als nettopensioen worden toegezegd binnen
deze kring en biedt het Centraal Beheer APF een ruime keuze aan pensioenvormen. Voor verdere informatie over ons DC aanbod verwijzen
wij u graag naar onze site: https://www.centraalbeheerapf.nl/pensioenoplossingen/premieovereenkomst/

Naast dit economische aspect hebben sommige pensioenfondsen de
wens om hun huidige activiteiten onveranderd voort te zetten, met
behoud van eigen identiteit, maar wel onder paraplu van een sterk en
toekomstbestendig collectief. Voor hen is een gemeenschappelijke kring
niet de beste oplossing en dus bieden we deze fondsen de mogelijkheid
om een eigen kring in te richten met de volgende voordelen:.
• Volledig zelf samen te stellen pensioenregelingen binnen het
brede aanbod van het Centraal Beheer APF;
• Eigen premiestelling centraal, indien gewenst met eigen parameters;
• Behoud van eigen dekkingsgraad (geen verrekening bij overgang);
• Behoud van eigen identiteit;
• Maximale invloed via een eigen Belanghebbendenorgaan (met
mogelijkheid om professionals toe te voegen);
• Mogelijkheid om met eigen adviseurs te (blijven) werken;
• Lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door schaalgrootte;
• Administratief gemak dankzij online administratie voor alle regelingen;

Innovatie in DC; automatisch sturen
De DC-kring biedt een maatwerk life cycle-oplossing: automatisch
sturen. Automatisch sturen is een proces waarbij op basis van leeftijd, inkomen, risicobereidheid, bezittingen en gewenst reëel pensioeninkomen de portefeuille automatisch wordt bijgestuurd. Voor iedere
individuele deelnemer zal automatisch de best passende life cycle geselecteerd worden, die aansluit bij de risicohouding van de deelnemer.
Dit is een maandelijks proces tot de pensioendatum van de deelnemer.
Automatisch sturen is een andere manier van beleggen en een andere
manier van communiceren waarbij het pensioeninkomen van de deelnemer écht centraal staat.
Wet verbeterde premieregeling
Per 1 september 2016 is de “Wet verbeterde premieregeling” in werking getreden, een belangrijke wetgeving die de mogelijkheden van
doorbeleggen nog verder verbetert. Cruciaal hierbij is dat het Algemeen Pensioenfonds zich hier nadrukkelijk gaat onderscheiden ten
opzichte van bestaande aanbieders als verzekeraars en PPI’s en dit
juist in het belang van een verbeterd pensioenresultaat in de default
oplossing. Dit maakt dat een vergelijking tussen PPI’s en APF’en met
een DC aanbod vanuit een ander perspectief gezien moet worden en
daarmee ook APF’en de logische opvolger zijn.

Naast de mogelijkheid van een Eigen Kring bieden wij ook de mogelijkheid een Pensioenfondsenkring in te richten of toe te treden aan een
bestaande Pensioenfondsenkring. Binnen een Pensioenfondsenkring
bundelen we de krachten van gelijkgestemde pensioenfondsen, zonder
dat wij vooraf de (financiële) parameters bepalen. De financiële parameters worden aangepast aan de specifieke behoefte van een fonds of
fondsen.
Voor verdere informatie over de diverse kringen verwijzen wij u graag
naar onze website: https://www.centraalbeheerapf.nl/pensioenoplossingen/

Hierover hebben we in meer detail enige tijd geleden een blog gepubliceerd;
https://www.centraalbeheerapf.nl/pensioenfonds/blog/apf-als-opvolger-ppi/

D. Contractuele voorwaarden
11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
De overeenkomsten in de Standaard Kringen kennen een duur voor onbepaalde tijd en zijn jaarlijks opzegbaar. De Eigen Kring en Pensioenfondsenkring kennen een overeenkomst met een duur van 5 jaar en zijn
eventueel eerder opzegbaar na verrekening van kosten.

8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC-regelingen?
De kracht van Centraal Beheer APF zit bij uitstek in de totaaloplossing
die wij bieden. Gecombineerd met de modulaire opbouw van onze oplossingen zijn wij daarnaast in staat de unieke mogelijkheid te bieden
om één portaal voor deelnemers te creëren, waarin de verschillende
regelingen (DB-, CDC- en zowel bruto als netto DC-regelingen) overzichtelijk worden gepresenteerd. Ons portaal maakt het ook mogelijk
om pensioenregeling(en) bij andere pensioenuitvoerders binnen een
paar muisklikken toe te voegen. Inzicht in 3e/4e pijler-voorzieningen
(zelf sparen en beleggen) maakt het pensioenoverzicht vervolgens
compleet. Hiermee ontstaat één integraal overzicht van de oudedagsvoorziening en beperken wij het aantal portalen voor de deelnemers
tot één: MijnPensioen, het portaal van het Centraal Beheer APF!

b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Het APF kan de uitvoeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien:
• de Werkgever surseance van betaling wordt verleend;
• de Werkgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
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•
•
•

de Werkgever wordt ontbonden, dan wel diens onderneming
staakt;
het negatief saldo van de rekening-courant op naam van de
Werkgever gelijk is aan of groter is dan een bedrag ter grootte
van 3 maal de Premie over de meest recente kalendermaand;
Indien de premiebetaling van de Werkgever uitblijft nadat een
volledige incassoprocedure, is doorlopen kan het Pensioenfonds
deze uitvoeringsovereenkomst beëindigen.

Verder kennen wij voor actieve deelnemers opslagen in nominale bedragen per jaar (als opslag) voor een CDC-regeling en wanneer de pensioentoezegging wordt uitgebreid met een ANW-hiaat.
b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
Zie 14c.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
Antwoord vraag 14b en 14c:
De ontwikkeling van de kosten voor administratie uitvoering en governance zijn binnen het Centraal Beheer APF stabiel.
Vooral omdat in de kosten van het Centraal Beheer APF alle additionele kosten geïncorporeerd zijn, te denken aan; DNB / AFM kosten, verslaglegging, actuariaat, etc. Governancekosten, financieringskosten en
distributiekosten worden verrekend via een opslag op de vermogensbeheerkosten.

c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan
opzeggen?
Gedurende de looptijd kan deze uitvoeringsovereenkomst door de
Werkgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd zodra de
Werkgever en/of diens Werknemers op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)
verplicht wordt/worden om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast gelden de gebruikelijke opzeggingsgronden zoals
deze zijn opgenomen in wet- en regelgeving omtrent verbintenissen
(Burgerlijk Wetboek).

d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
De kosten voor fiduciair beheer worden verrekend via een vaste opslag
op de vermogensbeheerkosten.

d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Zowel in de Eigen Kring, Pensioenfondskring als in de Standaard Kringen zijn de actuariële grondslagen bij toetreding gelijk als bij uittreding. U treedt uit op basis van de actuele dekkingsgraad en de dan
geldende actuariële grondslagen. De uitgaande waardeoverdracht
mag de dekkingsgraad op moment van overdracht niet beïnvloeden.

e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
Deze kosten worden verrekend via een opslag op de vermogensbeheerkosten.
f.

E. Kostenstructuur
12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe,
en door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Achmea B.V. schenkt 50% van het weerstandsvermogen aan het Centraal Beheer APF. Achmea B.V. heeft zich daarnaast onvoorwaardelijk
gecommitteerd voor het verstrekken van de eeuwigdurende achtergestelde lening voor de restende 50%.

Kosten van beleggingstransacties?
De transactiekosten worden verrekend middels op- en afslagen op de
koers en zijn zonder rekening te houden met onze geavanceerde inrichting van het vermogensbeheer marktconform. De exacte kosten worden echter sterk gereduceerd door onze geavanceerde inrichting van
het vermogensbeheer. De transactiekosten worden namelijk in rekening
gebracht na netting. Hierdoor dalen de transactiekosten substantieel,
hetgeen ten goede komt aan het pensioenresultaat van de deelnemers.
De units die niet direct gesaldeerd kunnen worden met deze methodiek
worden gesaldeerd op het niveau van de gehele pensioenadministratie. Alleen deze transacties worden aangeboden aan de vermogensbeheerder (ruim 100 miljard AuM). De vermogensbeheerder kijkt of deze
transacties nog gesaldeerd kunnen worden met andere beleggingsportefeuilles. Hiermee maken wij het verschil!

g. Overige kosten indien van toepassing?
Het Centraal Beheer APF kent standaard een zeer uitgebreid pakket
aan dienstverlening. De additionele kosten voor een Eigen Kring en de
Pensioenfondsenkring worden apart doorbelast en hiervoor biedt het
Centraal Beheer APF diverse aanvullende diensten zoals:
• Eigen website met eigen URL
• Inlog naar het deelnemersportaal vanuit de eigen website
• Gedeeltelijk eigen content (gebaseerd op een standaard set
teksten, maar met ruimte voor eigen beeld en nieuws)
• White label video’s en instructie animaties
• Werknemersportaal met logo en kleur werkgever of fonds
• Keuze uit met of zonder channels (NL/ENG)
• Eigen community SamenPensioen voor o.a. stemmen belanghebbendenorgaan

13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op peil
houden van het weerstandvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met de
betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment dat
een klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
Door de unieke situatie waarin het weerstandsvermogen door oprichter Achmea beschikbaar wordt gesteld past het Centraal Beheer APF
géén afslag toe voor financiering van het weerstandsvermogen bij
een collectieve waardeoverdracht/reguliere premiebetaling. Hierdoor
komt de gehele overdrachtssom en reguliere premiebetaling ten goede aan het pensioenresultaat van de deelnemer.
14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
Wij kennen een staffel welke afhankelijk is van het aantal actieve deelnemers (als opslag) en een inhouding op het vermogen voor de administratie van gepensioneerden en slapers.

Daarnaast kent het Centraal Beheer APF kosten voor verrichtingen, het
belanghebbendenorgaan en eventueel kosten voor maatwerk (transitie, communicatie en meerdere regelingen) welke apart in rekening
worden gebracht. De kosten voor maatwerk zijn sterk afhankelijk van
de wensen van het fonds of de werkgever en worden vooraf inzichtelijk
gemaakt.
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Uitgebreide dienstverlening
De standaard dienstverlening van Centraal Beheer APF is zeer uitgebreid. Deze start bij de incasso van de premie en loopt tot aan de uitkering aan de werknemer. Het bijstaan van de werkgever en de werknemer is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Met dit uitgangspunt
in gedachten hebben wij een uitgebreid pakket van standaarddienstverlening samengesteld (ingegrepen in de administratiekosten).

15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
In afstemming met de belastingdienst is de administratieve dienstverlening voor de uitvoering van DC-regelingen vrijgesteld van BTW.
Dit betekent concreet dat over alle andere activiteiten wel BTW verschuldigd is, met uitzondering van het vermogensbeheer. Omdat hier
gebruik wordt gemaakt van collectieve beleggingsfondsen vindt een
eventuele BTW verrekening of vrijstelling plaats in het betreffende
fonds.

Ondersteuning deelnemers
De deelnemers moeten altijd bij het Centraal Beheer APF terecht kunnen met vragen. Of hun verhaal kwijt kunnen bij een moeilijke situatie.
Dit raakt de kernwaarden van het Centraal Beheer APF: dichtbij de klant
staan en altijd bereikbaar zijn. ‘Even Apeldoorn bellen’ is niet voor niets
de slogan van verzekeraar Centraal Beheer; waarbij het Centraal Beheer APF evenwel in Leusden is gevestigd. Een goed bereikbare en klantvriendelijke servicedesk vinden wij daarom essentieel. De servicedesk is
online (e-mail & chat) en telefonisch bereikbaar.

16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere
woorden: worden de kosten gedurende de eerste contractperiode
aangepast (positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of
lager uitvalt dan de beoogde groei?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag naar het antwoord op vraag 4.

F. Administratieve inrichting

Naast de standaarddesk bieden wij een werknemersdesk aan. Deze
werknemersdesk kan deelnemers ondersteunen door middel van deelnemer specifieke informatie op het gebied van vrijwillige keuzes, eerder
stoppen met werken en informatie over beleggingen. Met onze diensten
zorgen wij voor een optimale bediening van de deelnemers.

17. Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?
De pensioenadministratie van Centraal Beheer APF wordt gevoerd in
een sterk verbeterde en meer digitale versie van het pensioenadministratiesysteem MAIA met hoge Straight Through Processing-graad
(STP). Zowel ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen, maar ook spaar- en DC-regelingen
worden binnen MAIA geadministreerd. Dit is mogelijk door de modulaire opzet van het systeem en de flexibiliteit die wordt geboden door
de uitgebreide inrichtingslaag.

State of the art deelnemersportaal
Voor de deelnemers brengt het Centraal Beheer APF alle pensioeninformatie overzichtelijk bij elkaar op een persoonlijke website. Deze
persoonlijke website, MijnPensioen, vormt het kloppend hart van onze
communicatie. Het portaal is in een paar muisklikken om te zetten naar
het Engels. Nadat deze keuze is gemaakt is zowel het portaal als alle
overige communicatie die wij versturen in het Engels. Op het portaal
vinden de deelnemers:

Mede doordat het pensioenadministratiesysteem een hoge STP-graad
heeft kent het administratiesysteem diverse automatische koppelingen voor bijvoorbeeld: het geautomatiseerd verwerken van uitkeringsmutaties, het geautomatiseerd aanleveren en/of doorvoeren van
wijzigingen (UWV, BRP, werkgeversportaal etc), het inzien van deelnemersgegevens, het inzien van communicatie en het maken van deelnemerskeuzes.

•
•
•

het persoonlijk archief met alle gegevens en berichten van de
deelnemer;
de Pensioen 1-2-3 met informatie over de pensioenregeling;
persoonlijk pensioenoverzicht om inzicht te krijgen in de pensioensituatie.

Op Mijn Pensioen bieden we digitaal inzicht in het financiële totaalplaa
tje, inclusief elders opgebouwde aanspraken en informatie uit externe
bronnen zoals het Pensioenregister of het NIBUD. Deelnemers kunnen
ook gelijk zien of er een pensioentekort dreigt. En hoe zij dit zelf kunnen
aanvullen. En alle bedragen presenteren we in netto reële maandbedragen, zodat deelnemers daadwerkelijk zien wat de koopkracht is van
hun pensioen. Pensioen is een complex onderwerp, maar wordt door
het Centraal Beheer APF op maat begrijpelijk gemaakt en middels alerts
onder de aandacht gebracht van de deelnemer.

18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en
het vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo
ja, op welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking
(pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
Jazeker, onze uitbestedingspartners (pensioenadministratie en vermogensbeheer) beschikken over een ISAE 3402 type II verklaring. Op
verzoek verstrekken wij u die graag opdat ook u inzicht heeft in de
reikwijdte en diepgang van deze verklaring.

Community SamenPensioen
Centraal Beheer APF is een pensioenfonds met een coöperatief gedachtengoed. Dit betekent dat wij onze belanghebbenden (werkgevers en
werknemers) actief betrekken bij alles wat zich afspeelt rond het onderwerp ‘pensioen’. Hiervoor hebben wij het digitale platform Samen
Pensioen in het leven geroepen. Samen Pensioen bestaat uit de werkgevers- en werknemerscommunity. Het belanghebbendenorgaan legt
hier verantwoording af over zijn werkzaamheden. Over de invulling van
het indexatiebeleid bijvoorbeeld. Maar net zo goed vinden ze hier inspiratie voor nieuw beleid. Uw deelnemers hebben dan ook invloed op
de aangeboden dienstverlening. Zowel formeel (via stemmen voor het
belanghebbendenorgaan) als informeel.

G. Tot slot
19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format
maximaal 500 woorden).
Voor Achmea is de oprichting van het Centraal Beheer APF een strategische keuze. Dat blijkt niet alleen uit houding en gedrag maar ook
uit de gekozen opzet en wijze van financiering, alsook in de energie die
is gestoken in de ontwikkeling van het vernieuwend pensioenaanbod
vanuit het sterke merk Centraal Beheer. Dit commitment staat aan de
basis van het succes en borgt de toekomstbestendigheid van het Centraal Beheer APF.
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Delta Lloyd APF
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Delta Lloyd APF
A. Doelstelling en strategie

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
countervailing power

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van DNB?
Stichting Delta Lloyd APF is een onafhankelijke stichting opgericht
door Delta Lloyd. Begin januari 2016 is de vergunningsaanvraag ingediend bij De Nederlandsche Bank. Deze heeft per 15 december 2016 de
vergunning verleend.

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Delta Loyd APF hanteert het onafhankelijke model. Het Delta Lloyd APF
wordt bestuurd door 3 professionele bestuurders met een bewezen
staat van dienst in de pensioenfondsensector en ervaring op het gebied
van alle vereiste beleidsgebieden, met een nadruk op risicomanagement, vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie.

2. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
Het beoogde volume in belegd vermogen is een gefaseerde groei naar
4 tot 10 miljard Euro aan belegd vermogen in de komende 5 jaar. Deze
groei wordt primair verwacht door toetredende ondernemingspensioenfondsen die in het kader van de toekomstparagraaf geen bestaansrecht meer zien voor zichzelf op langere termijn. Het deelnemersaantal zal daarbij naar verwachting enkele tienduizenden bedragen.
De omvang waarbij Delta Lloyd APF “levensvatbaar”is op de bovengenoemde termijn ligt rond de 1 miljard Euro.

b. Wie zijn de (beoogde) bestuurders?
De bestuurders zijn Ruud Hagendijk (voorzitter), Lucie Duynstee en Haitse Hoos.
c. Wie zijn de (beoogde) leden van de raad van toezicht?
De leden van de raad van toezicht zijn Marcellino Kropman (voorzitter),
Margreet Oostenbrink en Rob Oosterhout.
d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen eruit?
Het bestuur bewaakt de belangen van de deelnemers en legt daarover
op transparante wijze verantwoording af aan de belanghebbendenorganen. Het bestuur voorziet de belanghebbendenorganen van alle informatie nodig voor het uitvoeren van haar taak. Om de communicatie
met de belanghebbendenorganen, ook buiten de formele vergadermomenten, effectief te laten verlopen, is een bestuurdersportaal voorzien.
Mede via dit platform houdt het bestuur het belanghebbendenorgaan
geïnformeerd. In de statuten zijn de ondergrenzen van de vergaderfrequenties vastgelegd. Een belanghebbendenorgaan overlegt minimaal
tweemaal per jaar met het bestuur en eenmaal met de raad van toezicht. Hiernaast heeft een belanghebbendenorgaan recht om een vergadering met het bestuur of de raad van toezicht te beleggen.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
De oprichting van het Delta Lloyd APF sluit volledig aan bij de lange
termijn (pensioen)strategie van Delta Lloyd. Delta Lloyd wenst een
totaalpalet van pensioenoplossingen te leveren voor de zakelijke
pensioenmarkt. Het Delta Lloyd APF past goed bij de behoefte van
de markt die vraagt om betaalbare en transparante pensioenoplossingen, waarbij de bestuurlijke lasten worden overgedragen aan het
Delta Lloyd APF. Dit betekent dat Delta Lloyd APF en Delta Lloyd zich
maximaal zullen inspannen om van dit initiatief een succes te maken.
Daarnaast zijn er afspraken tussen het Delta Lloyd APF en Delta Lloyd
als initiator en oprichter van het Delta Lloyd APF over het financieren
van het weerstandsvermogen en het financieren van eventuele aanloopverliezen voor de eerste vijf jaar. Dit biedt toetredende partijen
zekerheid over het bestaansrecht van het Delta Lloyd APF.

e. Hebben de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen in
uw APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn dat
dan?
Uitgangspunt zijn de wettelijke bevoegdheden met de daarin opgenomen goedkeuringsrechten en adviesrechten die het belanghebbendenorgaan heeft.
De belanghebbendenorganen gezamenlijk benoemen nieuwe bestuursleden.

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
Wij hebben ons groeiscenario gebaseerd op de ontwikkeling van de
verzekerde aanspraken portefeuille bij Delta Lloyd en de verwachte
afname van het aantal ondernemingspensioenfondsen (die daarbij
kiezen voor een overstap in het kader van liquidatie naar het APF)
op de korte en middellange termijn. Op basis hiervan is een positief,
neutraal en een negatief scenario opgesteld. Als de realisatie lager uitvalt dan het negatieve scenario zorgen afspraken tussen Delta Lloyd
APF en Delta Lloyd er voor dat de continuïteit niet in het geding komt.
De afspraken geven Delta Lloyd APF een ruime periode om schaal te
realiseren. Eventuele tekorten worden in die periode opgevangen door
Delta Lloyd als oprichter. Mocht deze groei aanzienlijk groter uitvallen,
dan kan door het opschalen van zowel de DL APF organisatie als de
capaciteit van de uitvoerende partijen (o.a. door inzet van een interneen externe flexibele schil) deze groei worden opgevangen. De kwaliteit
van de dienstverlening blijft hiermee geborgd.

f.
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Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
De bestuursleden en de directeur van het bestuursbureau (beleidsbepalers) zijn geselecteerd op hun onafhankelijke en kritische houding.
Een belangrijk criterium is hun ervaring in de pensioenfondswereld. De
beleidsbepalers hebben nu en in het verleden geen dienstbetrekking gehad bij één van de partijen waaraan wordt uitbesteed. Daarnaast zorgt
de raad van toezicht voor countervailing power binnen het Delta Lloyd
APF. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijke en professionele personen die op geschiktheid getoetst zijn door De Nederlandsche
Bank. Delta Lloyd APF heeft hiernaast een onafhankelijke risicomanager
die rapporteert aan het bestuur en de raad van toezicht.
Het bestuur heeft vijf commissies ingesteld: de beleggings-, risicomanagement-, klachten- en geschillen-, pensioen- en communicatiecommissie. Deze commissies maken gebruik van onafhankelijke adviseurs.
Deze adviseurs nemen als adviserend lid deel in een van de commissies.
Door deze opzet is mede gewaarborgd dat er voldoende kennis en kunde is om tegenwicht te bieden aan de partijen waaraan wordt uitbesteed.
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g. Hoe is de beleidsvoorbereiding / bestuursondersteuning georganiseerd?
Delta Lloyd APF heeft hiervoor een eigen bestuursbureau ingericht. Dit
bestuursbureau wordt geleid door een directeur. Het bestuursbureau
bereidt vergaderingen en besluitvorming voor, zorgt voor de dagelijkse aansturing van de partijen waarin wordt uitbesteed en verzorgt managementrapportages. Het bestuursbureau heeft naast de directeur
een bestuurssecretaris / beleidsmedewerker, een onafhankelijk risicomanager en een office manager. Het bestuursbureau en daar werkzame functionarissen hebben geen binding met Delta Lloyd.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor grote toetredende
partijen tot het inrichten van een eigen kring. Een minimum vermogen
van 100 miljoen Euro is daarvoor noodzakelijk of een jaarlijks premievolume van minimaal 10 miljoen Euro.
8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC-regelingen?
Delta Lloyd APF voorziet in de uitvoering van DB regelingen en CDC regelingen (alleen in eigen collectiviteitkring). In een gedeelde collectiviteitkring is het mogelijk om met een premieplafond de kosten voor de
sponsor te beheersen. Het APF voorziet vooralsnog niet in uitvoering
van IDC regelingen.

6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw
APF?
Delta Lloyd Levensverzekering (pensioenbeheer) en Delta Lloyd Asset
Management (integraal vermogensbeheer).

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring in te richten?
Delta Lloyd APF biedt uitgebreide mogelijkheden in de gedeelde collectiviteitkringen om binnen een “sjabloon” een keuze te maken uit regelingsvariabelen. In een eigen collectiviteitkring is maatwerk mogelijk
in zowel regelingselementen als premiemethodes. Wel is het zo dat de
kosten voor maatwerk rechtstreeks aan de betreffende collectiviteitkring worden doorbelast en daarnaast maatwerk efficiency niet ten
goede komt (hetgeen uiteindelijk door hogere kosten nadelig is voor
het pensioenresultaat voor de deelnemer)

C. Reikwijdte collectiviteitkringen
7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn –naar
uw mening– de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke collectiviteitkringen?
Delta Lloyd APF start met 3 gedeelde collectiviteitkringen met een
verschillende risicohouding en een toeslagambitie van respectievelijk
25%, 50% en 75% van de prijsinflatie.

10. Wat is naar uw mening het sterkste / meest valide argument voor een
klant om een maatwerkkring te prefereren boven een standaardkring?
In dit geval zouden wij liever spreken over eigen collectiviteitkring in
plaats van maatwerkkring. Het meest valide argument is optimale
grip van sponsor en belanghebbenden op regelinginhoud en collectiviteitkringbeleid. Daarbij kunnen ook zaken als (voorlopig) behoud van
eigen identiteit en binding met eigen achterban van belang zijn als
argument.

D. Contractuele voorwaarden
11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de
volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
De uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Bij zwaarwegende argumenten kan het APF de overeenkomst jaarlijks
per 1 januari opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan
opzeggen?
Een werkgever kan jaarlijks per 1 januari de uitvoeringsovereenkomst
opzeggen.Er zijn geen kosten verschuldigd bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, tenzij de uitvoeringsovereenkomst minder dan
vijf jaar heeft gelopen en de opgebouwde pensioenen premievrij achterblijven. Als hiervoor wordt gekozen is een vergoeding per deelnemer verschuldigd voor ieder jaar dat de overeenkomst minder dan vijf
jaar heeft gelopen.
d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, biedt Delta Lloyd
APF de mogelijk om de waarde collectief over te dragen.
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In deze optie kunnen de middelen en verplichtingen uit de kring overgedragen worden aan een andere pensioenuitvoerder of een andere
en/of nieuwe kring binnen Delta Lloyd APF. Hierbij draagt het bestuur
van Delta Lloyd APF zorg voor een evenwichtige belangenafweging zodat de rechten van de deelnemers aan de betrokken collectiviteitkring
door de waardeoverdracht niet nadelig worden beïnvloed. Een voornemen tot waardeoverdracht wordt gemeld aan DNB. De daadwerkelijke overdracht kan alleen plaatsvinden als DNB geen verbod hiervoor
heeft opgelegd.

e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
In de vorm van basispunten over het belegde vermogen.
f.

Kosten van beleggingstransacties?
Directe doorbelasting aan de betreffende collectiviteitkring.

g. Overige kosten indien van toepassing?
Directe doorbelasting aan de betreffende collectiviteitkring.
15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
BTW is verschuldigd over de kosten van pensioenbeheer en sommige
delen die het vermogensbeheer betreffen.

E. Kostenstructuur
12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe,
en door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Het weerstandsvermogen voor de gedeelde collectiviteitkringen wordt
door het Delta Lloyd APF via een overeenkomst met Delta Lloyd N.V.
gefinancierd. Deels door middel van een gift en deels door middel van
een achtergestelde lening. Eigen collectiviteitkringen dienen zelf het
daarop betrekking hebbende weerstandsvermogen te financieren. Indien sprake is van een inkomende collectieve waardeoverdracht in een
eigen collectiviteitkring dan zal de inbrengende partij ook het daarmee
corresponderende weerstandsvermogen in moeten brengen.

16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere woorden: worden de kosten gedurende de eerste contractperiode aangepast (positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of lager
uitvalt dan de beoogde groei?
De klanten profiteren van de ontwikkeling (groei) van het Delta Lloyd
APF. Er is sprake van een afname van de kostenvergoedingen (administratiekosten per deelnemer en kosten van vermogensbeheer) bij het
toenemen van het Delta Lloyd APF in omvang van het aantal deelnemers en het belegd vermogen. Delta Lloyd APF past een degressieve
schaal toe. Boven bepaalde volumes zijn boven drempelbedragen de
kosten nihil of gemaximeerd.

13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op
peil houden van het weerstandvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met
de betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment
dat een klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
Delta Lloyd APF rekent hiervoor in de gedeelde collectiviteitkringen
geen opslag in de verschuldigde premie. Voor zover er door klanten
zelf weerstandsvermogen is ingebracht zal bij uittreding dit weerstandsvermogen ook weer worden meegegeven.

F. Administratieve inrichting
17. Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?
Voor de pensioenadministratie wordt Lifetime gebruikt, een ‘proven
concept’ in de markt (bij ruim 80 pensioenfondsen en verzekeraars in
gebruik). Het systeem is modulair opgebouwd met een eigen CRS (client
database) en een content management database (Hyarchis). Het systeem is flexibel en toekomstvast, aan te passen aan toekomstige veranderingen en kent een logisch gescheiden opbouw voor de aansprakenadministratie per kring. Lifetime heeft standaard interfaces naar GBA,
NPR, UWV, werkgevers- en deelnemersportalen en voor de financiële
afhandeling (ook financiële administratie en koppelingen met vermogensbeheerders). Leverancier van Lifetime is Inovita, een bekende en
bewezen partner. De functionaliteit van Lifetime wordt continu doorontwikkeld, op basis van ontwikkelingen in de markt en gewenste nieuwe
en/of aanvullende functionaliteit.

14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
Deze worden gevraagd in de vorm van administratiekosten per deelnemer (direct aan administratie gerelateerde kosten). Op de premie
wordt een opslag gevraagd in verband met toekomstige uitvoeringskosten (excassokosten).

18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en het
vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen
of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo ja, op
welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking (pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
ISAE 3402 type II certificering voor de processen op het gebied van pensioenbeheer en vermogensbeheer zijn inmiddels opgestart bij de uitbestedingspartijen waarbij fase 1 vrijwel afgerond is. Voor de volledige
certificering is het noodzakelijk om 6 maanden operationeel te zijn.

b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
Deze algemene kosten van een collectiviteitkring worden deels gevraagd in de vorm van basispunten over het belegd vermogen. Een
deel wordt gefinancierd uit het bedrag administratiekosten per deelnemer.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
Deze algemene kosten van een collectiviteitkring worden deels gevraagd in de vorm van basispunten over het belegd vermogen. Een
deel wordt gefinancierd uit het bedrag administratiekosten per deelnemer.

G. Tot slot
19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen tot
uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format maximaal
500 woorden).
Graag lichten wij de onderscheidende punten mondeling toe tijdens een
persoonlijke afspraak.

d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
In de vorm van basispunten over het belegde vermogen.
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A. Doelstelling en strategie

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
countervailing power

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van DNB?
De vergunning is verkregen per 7 november 2016.

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Binnen De Nationale APF hebben wij gekozen voor een “one-tier” bestuursmodel (onafhankelijk gemengd).

2. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
De Nationale APF wil in de toekomst uitgroeien tot een groot pensioenfonds. Dit omdat een pensioenfonds met groot aantal deelnemers
en omvangrijk beheerd vermogen beter in staat is om blijvend te voldoen aan de governance vereisten en meer schaal heeft waardoor het
bestuur betere voorwaarden kan afspreken met uitbestedingspartners. Het resultaat is een hoger pensioeninkomen voor deelnemers.
De Nationale APF heeft als doelstelling om in 2022 minimaal 100.000
deelnemers te hebben en een belegd vermogen van 10 miljard euro
(DB en DC). Een grotere omvang zal uiteindelijk zorgen voor lagere
kosten.

b. Wie zijn de (beoogde) bestuurders?
• Margreet Teunissen (niet uitvoerend bestuurder, voorzitter);
• Roeland van Vledder (niet uitvoerend bestuurder);
• Erwin Bosman (niet uitvoerend bestuurder);
• Mirja Constandse (uitvoerend bestuurder);
• Henk de Bruijne (uitvoerend bestuurder);
• Arnout Korteweg (uitvoerend bestuurder).
c. Wie zijn de (beoogde) leden van de raad van toezicht?
De Nationale APF werkt niet met een raad van toezicht. Binnen De Nationale APF gekozen voor een “one-tier” bestuursmodel (onafhankelijk
gemengd). Binnen dit bestuursmodel zijn er 3 uitvoerende en 3 niet
uitvoerende bestuursleden. De niet uitvoerende bestuursleden houden
toezicht op de uitvoerende bestuursleden.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
De samenwerking van AZL en NN Investment Partners in de oprichting
van De Nationale APF is een logische. Op deze manier biedt De Nationale APF een unieke combinatie van twee partijen die ieder tot de
top behoren in respectievelijk pensioenadministratie en vermogensbeheer. Daarnaast beschikken beiden over een substantiële gezamenlijke
klantenkring die de overstap naar een APF overwegen. Dit geeft De
Nationale APF een goed uitgangspunt om de beoogde schaalvoordelen daadwerkelijk te kunnen bieden. Daarnaast blijkt uit onderzoek
van Motivaction, dat de combinatie van deze twee partijen in het APF
als zeer betrouwbaar wordt gezien.
Tussen De Nationale APF en haar uitbestedingspartners, AZL en NN
Investment Partners zijn overeenkomsten gesloten met een duur van 5
jaar. Deze overeenkomsten kennen ieder een Service Level Agreement.
AZL en NN Investment Partners geloven in het succes van De Nationale
APF en zullen proactief bijdragen bij het verwezenlijken van de doelstelling. En voelen zich mede verantwoordelijk voor het resultaat.

d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen eruit?
De multi client kringen hebben ieder een eigen belanghebbendenorgaan. Dit orgaan bestaat uit maximaal 6 leden waarvan de samenstelling paritair zal worden vastgesteld. Voor iedere zetel kunnen kandidaten zich aanmelden. Iedereen mag zich aanmelden mits deze persoon
voldoet aan de objectieve criteria. Het bestuur van De Nationale APF zal
zorgdragen voor een aantal “onafhankelijke” kandidaten voor het geval er onvoldoende geschikte kandidaten uit de geledingen beschikbaar
zijn, dan wel er een expliciete wens bestaat zich te laten vertegenwoordigen door onafhankelijke derden.
Alle groepen van belanghebbenden kunnen vervolgens middels een verkiezing hun stem uitbrengen op de kandidaten. De aangesloten werkgevers kiezen bijvoorbeeld de werkgeversvertegenwoordigers en de gepensioneerden kiezen de vertegenwoordiger van de gepensioneerden.
De kandidaat met de meeste stemmen is verkozen.
Het belanghebbendenorgaan kiest uit haar midden een voorzitter. De
voorzitters van de belanghebbendenorganen vormen samen de Vergadering van Belanghebbendenorganen. De Vergadering van Belanghebbendenorganen besluit over kringoverstijgende onderwerpen, zoals de
benoeming en ontslag van bestuursleden.
Het bestuur acht een goede interactie met het belanghebbendenorgaan
van grote waarde. Daarbij is een betrokken houding en inbreng van de
visie, waarden en cultuur van de achterban van de kring van belang bij
het vormgeven van beleid, zodat dit goed aansluit bij de situatie van de
verschillende stakeholders in de kring.

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
In beide scenario’s is voorzien. In het businessplan is rekening gehouden met een substantiële groei van De Nationale APF, zodat de organisatie voldoende kan worden opgeschaald. Het bestuur wordt bij de
implementaties van nieuwe klanten ondersteund door een dedicated
klantenteam bij de uitbestedingspartners. Zowel NN IP als AZL kunnen
inspelen op de marktontwikkelingen door te werken met een flexibele
schil.
Ook in het geval dat de ontwikkelingen van het APF onverhoopt tegen
mochten vallen is er een fall back scenario uitgewerkt. Indien het APF
geen bestaansrecht blijkt te hebben, dan zijn er voldoende financiële
middelen om de afwikkeling en de transitie naar een andere uitvoerder te organiseren.

e. Hebben de belanghebbenhebbenorganen / verantwoordingsorganen
in uw APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn
dat dan?
De Vergadering van Belanghebbendenorganen besluit over benoeming,
schorsing en ontslag van bestuursleden.Indien gekozen wordt voor een
eigen kring zullen de leden bestaan uit de eigen stakeholders. In overleg met het pensioenfonds en de onderneming kunnen aanvullende
bevoegdheden aan dit belanghebbendenorgaan worden toegekend.
f.
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Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
De Nationale APF is een onafhankelijke stichting. Op deze wijze heeft de
wetgever vorm gegeven aan de ambitie dat een APF onafhankelijk is en
geen winstoogmerk mag hebben. AZL en NN IP kunnen op geen enkele
wijze zeggenschap uitoefenen op de stichting.
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Daarnaast is het bestuur volledig onafhankelijk samengesteld, met
professionele bestuurders. Hierbij hebben de uitvoerend bestuurders
een fulltime aanstelling, waardoor zij in combinatie met hun expertise
voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de uitbestedingspartners
en daadwerkelijk de ruimte hebben om initiërend op te treden op de
verschillende beleidsterreinen. Het bestuur wordt ondersteund in de
countervailing power door een aantal bestuurscommissies, waarin onafhankelijke deskundigen deelnemen. Daarnaast is een onafhankelijk
three lines of defence model geïmplementeerd en wordt een bestuursbureau ingericht. Bij verdere groei van het APF is voorzien dat de capaciteit verder wordt opgeschaald.

De BAC zal alle relevante voorstellen komend van NNIP en Altis beoordelen en van advies voorzien voordat het bestuur van De Nationale
APF besluit.
g. Hoe is de beleidsvoorbereiding / bestuursondersteuning georganiseerd?
In de governance van De Nationale APF ligt het zwaartepunt niet bij
het bestuursbureau maar bij het uitvoerend bestuur. De drie uitvoerend bestuurders zijn fulltime aangesteld en verantwoordelijk voor
het initiëren, definiëren en laten uitvoeren van het beleid. Het bestuur
heeft dit model gekozen boven het model van een part-time bestuur
met een bestuursbureau om als bestuur slagvaardig te kunnen opereren. Dit is van belang voor een algemeen pensioenfonds dat zich actief
opstelt, en de verantwoordelijkheid heeft om adequaat te handelen in
snel veranderende markt- en wettelijke omstandigheden. Daarbij is dit
een zuiver model vanuit de onafhankelijkheid: de bestuurders zijn onafhankelijk en als zodanig door DNB getoetst, de ondersteuning van de
bestuurders is eveneens vormgegeven met medewerkers die niet “via
de draaideur” vanuit de oprichtende partijen komen. Deze onafhankelijkheid en slagvaardigheid achten wij een belangrijk onderscheidend
kenmerk van De Nationale APF.

Op het gebied van vermogensbeheer wordt het bestuur geadviseerd
door Altis, als onafhankelijke specialist op het gebied van managerselectie en –monitoring. Altis heeft een langjarig track record in het
selecteren van de beste beheerders voor de verschillende beleggingsstrategieën. Hierbij hanteert Altis een objectief en transparant proces,
zodat voor het bestuur exact helder is op welke onderdelen de verschillende partijen zijn beoordeeld. Altis adviseert per categorie meerdere
managers, het bestuur besluit zelf welke manager uiteindelijk wordt
geselecteerd.
Zoals uit het bijgevoegde organigram (zie pag. 6) blijkt wordt ook een
beleggingsadviescommissie ingesteld die zal bestaan uit één uitvoerend bestuurder en twee externe beleggingsspecialisten. De beoogde
externe beleggingsspecialisten zijn beiden onafhankelijk van De Nationale APF en hebben een langjarige ervaring in vermogensbeheer.

In onderstaand organogram zijn de verschillende functies weergegeven. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau waarin
enkele specialistische functies en het tweedelijns risk management zijn
ondergebracht. Er is een externe partij aangesteld als Compliance Officer. Het derdelijns risk management wordt door een externe auditor
verzorgd.

Belanghebbenden
organen

Collectiviteits
kringen

Vergadering van BO’s

Externe Audit

Bestuur
Beleggingsadviescommissie

Niet uitvoerend bestuur
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di recteur bestuursbureau)

Bestuursbureau
Bestuurssecretaris

Communicatie
specialist

Medewerker
Verm. Beheer

Pensioen Jurist

Finance &
Control

Certificerend
Actuaris

Risk Manager

Compliance
Officer

40

O N D E R ZO E K A LG E M E N E P E N S I O E N FO N D S E N 2016

De Nationale APF
D. Contractuele voorwaarden

De uitbestedingspartners adviseren vanuit hun verantwoordelijkheden als administrateur respectievelijk fiduciair vermogensbeheerder.
Daarnaast vraagt het bestuur advies aan andere externe partijen, die
op basis van de vraagstelling worden geselecteerd. De toetsing van de
adviezen, countervailing power en besluitvorming vindt binnen De Nationale APF plaats. Zo zijn een pensioencommissie en een beleggingsadviescommissie ingericht waarin naast de bestuursleden ook meerdere externe specialisten zitting hebben. Deze commissies hebben een
ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding voor het bestuur.

11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
In beginsel is de contract duur 5 jaar. Het is mogelijk om hier individuele
afspraken over te maken. Dit zal per geval bekeken worden.
b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
De Nationale APF moet aangetekend opzeggen met een opzegtermijn
van zes kalendermaanden voor afloop van de contractstermijn.

6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw
APF?
• Pensioenadministratie: AZL;
• Fiduciair vermogensbeheer: NN Investment Partners en Altis.
		
Het bestuur heeft daarnaast de volgende partijen geselecteerd:
• Accountant: KPMG;
• Waarmerkend actuaris: Sprenkels & Verschuren.

c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Een werkgever kan tussentijds schriftelijk en aangetekend opzeggen
met een opzegtermijn van zes kalendermaanden ingeval het fonds ondanks schriftelijke sommatie door de werkgever met een redelijke hersteltermijn, toerekenbaar blijft tekortkomen in de nakoming van haar
wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst.

C. Reikwijdte collectiviteitkringen

d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Indien de klant de liggende gelden naar een andere pensioenuitvoerder
wenst over te dragen, zal De Nationale APF daaraan zijn medewerking
verlenen onder de voorwaarde dat de belangen van de achterblijvende
populatie niet onevenredig worden geschaad en het belanghebbendenorgaan zijn goedkeuring verleent.

7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn –naar
uw mening– de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke collectiviteitkringen?
De Nationale APF zal meerdere collectiviteitkringen kennen. Bij aanvang starten wij 4 multi client kringen. Iedere kring heeft zijn eigen
dekkingsgraad, premiebeleid (verwacht rendement of marktrente),
risicohouding en indexatieambitie.

E. Kostenstructuur

8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC-regelingen?
Binnen De Nationale APF kunnen wij de DB, CDC, DC, nettopensioen en
vrijwillig bijsparen aanbieden.

12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe,
en door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Het weerstandsvermogen bedraagt 0,2% van het beheerde pensioenvermogen met een minimum van € 500.000. NN IP en AZL financieren
de eerste € 500.000 aan weerstandsvermogen en daarnaast een extra
buffer op het weerstandsvermogen van nog eens € 500.000, in totaal
dus € 1.000.000. Dit blijft in de toekomst boven het minimum van 0,2%
aanwezig. Er geldt een opslag op de premie van 0,2%. Dit is inbegrepen
in de premieberekening. Bij een inkomende overdracht draagt de toetredende partij 0,2% van het belegd vermogen bij aan het weerstandsvermogen.
Bij groei van het vermogen als gevolg van positief rendement zal tevens
het weerstandsvermogen moeten stijgen. 0,2% van het rendement zal
derhalve worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Bij een negatief rendement zal dit precies andersom gelden.

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring in te richten?
Wij zullen dit per geval bekijken.
10. Wat is naar uw mening het sterkste / meest valide argument voor een
klant om een maatwerkkring te prefereren boven een standaardkring?
Bij partijen die kiezen voor een maatwerk (eigen) kring zien doorgaans
de volgende argumenten:
• Een eigen belanghebbendenorgaan, met meer inspraak en eigen
regie bij een eventueel vertrek uit het APF;
• Meer vrijheid in premie- & beleggingsbeleid.
Wij richten de belanghebbendenorganen in via verkiezingen, waarbij
de belanghebbenden zich zelf verkiesbaar kunnen stellen. Via die weg
kan bij De Nationale APF dus eigen invloed worden geborgd.
Het argument van vrijheid in premie- & beleggingsbeleid achten wij
het meest valide. Wij hebben een premiebeleid, waarbij elke werkgever de lasten van zijn eigen regeling draagt en er geen exante subsidiering van de ene groep naar de andere mag plaatsvinden. Dat betekent
dat de premiedekkingsgraad tenminste 104,5% bedraagt. Binnen een
eigen kring bestaat meer ruimte om de premie op andere wijze vast te
stellen.
In een multi-client kring geldt er één beleggingsbeleid voor de kring.
Bij een maatwerkkring hoeft niet noodzakelijkerwijs het beleggingsbeleid uit één van de multi-client kringen gevolgd te worden. Indien gewenst zou in een maatwerkkring het huidige beleggingsbeleid gevolgd
kunnen worden, mits dit past in de beleggingsvisie van het bestuur van
De Nationale APF.

13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op peil
houden van het weerstandvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met de betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment dat een
klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
Het weerstandsvermogen bedraagt 0,2% van het beheerde pensioenvermogen met een minimum van € 500.000. Naast het minimale aanwezige weerstandsvermogen zal er een opslag op de premie gelden om
de 0,2% te financieren. Dit is inbegrepen in de premieberekening. Dit wil
zeggen dat over iedere euro (zuivere) pensioenpremie 0,2% aan opslag
zal worden berekend. Ook in het geval van een inkomende waardeoverdracht zal deze 0,2% in rekening worden gebracht. Uiteraard zal bij een
uitgaande waardeoverdracht het naar rato gereserveerde weerstandsvermogen terugvloeien naar de betreffende deelnemers, de werkgever,
dan wel worden overgedragen naar een ander APF.
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F. Administratieve inrichting

14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
Vast bedrag per medewerker.

17. Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?
De Nationale APF heeft de uitvoering uitbesteed aan AZL NV. Voor de
uitvoering van De Nationale APF zal AZL gebruik maken van dezelfde IT-infrastructuur (systemen en processen) als voor andere klanten. Specifiek voor de implementatie van De Nationale APF is het
kringen-mechanisme (gescheiden vermogen per collectiviteit) aan
de functionaliteit van de systemen toegevoegd. De regeling van een
deelnemer wordt toegewezen aan een kring (collectiviteit) en de financiële stromen, zowel inkomend als uitgaand, worden per kring afgehandeld.
We richten onze processen in via het principe van Straight Through
Processing (STP). Dat betekent dat aangeleverde gegevens geautomatiseerd worden gecontroleerd en direct verwerkt in de aanspraken- en
in de premieadministratie. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke
bron de aangeleverde gegevens komen: de werkgever, de Basisregistratie Personen of UWV.

b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
Onderdeel van de vaste vergoeding.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
Onderdeel van de vaste vergoeding.
d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
Onttrekking vermogen.
e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
Onttrekking vermogen.
f.

Kosten van beleggingstransacties?
Onttrekking vermogen.

18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en
het vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo
ja, op welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking
(pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
Het bestuur ziet er op toe dat de AZL, NN Investment Partners en Altis
in ieder geval ISAE3402 type II rapportages opleveren. Een eigen ISAE
3402 certificering wordt nog overwogen.

g. Overige kosten indien van toepassing?
Uiteraard zijn er ook zaken niet inbegrepen. Voorbeelden hiervan zijn
aanvullende adviezen per kring, Engelstalige deelnemerscommunicatie en grote wettelijke wijzigingen.
15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
De pensioenbeheerkosten en kosten voor fiduciair zijn exclusief BTW.
Er vindt nog afstemming plaats met de belastingdienst welke onderdelen btw-plichtig worden.

AZL verschaft haar klanten assurance met de ISAE3402 type II-rapportage en het In Control Statement. De ISAE3402- rapportage is specifiek gericht op de financiële verantwoording en wordt al enige jaren
afgegeven door een externe auditor. Het In Control Statement wordt
voorzien van het ISAE3000-statement dat eveneens wordt afgegeven
door een externe auditor.

16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere
woorden: worden de kosten gedurende de eerste contractperiode
aangepast (positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of
lager uitvalt dan de beoogde groei?
Wanneer De Nationale APF qua omvang sneller groeit dan verwacht
zullen de kosten per deelnemer dalen en andersom zullen de kosten
stijgen wanneer de groei achterblijft.De kosten voor pensioenbeheer
hebben een geldigheid van 3 jaar nadat een multi-client kring begonnen is. Na drie jaar zal het bestuur bekijken hoeveel deelnemers er
binnen de kring aanwezig zijn.

In het ISAE3000-statement geeft de externe auditor een oordeel dat de
verklaringen in het In Control statement - met redelijke mate van zekerheid – voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten en dat
het interne risicomanagement systeem op afdoende wijze is opgezet
en geïmplementeerd.

Bij de multi-client kringen zullen de kosten voor fiduciair vermogensbeheer vanaf de start 6 basispunten bedragen. Na 3 jaar bedragen
de minimale kosten € 400.000 per jaar. Dit wil zeggen dat indien het
vermogen in de kring na 3 jaar minimaal € 670 miljoen bedraagt, de
kosten 6 basispunten blijven.
Let op: alle bovenstaande bedragen zijn conform de uitvoeringsovereenkomst jaarlijks aanpasbaar voor inflatie conform de CPI-index.
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G. Tot slot
19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format
maximaal 500 woorden).
De Nationale APF heeft sterke onderscheidende kenmerken:
Open model voor best in class vermogensbeheer, geadviseerd door
Altis
• De Nationale APF wil het pensioenvermogen optimaal beleggen
voor uw deelnemers. Omdat niet één vermogensbeheerder de beste kan zijn in alle beleggingscategorieën, hebben wij Altis aangesteld als onafhankelijke manager selectie specialist die per categorie de best in class beheerder zal adviseren.
Volledig onafhankelijke governance
• De Nationale APF werkt met een gemengd bestuursmodel. Hierbij ligt het zwaartepunt niet bij het bestuursbureau maar bij het
uitvoerend bestuur. De drie uitvoerend bestuurders zijn fulltime
aangesteld en verantwoordelijk voor het initiëren, definiëren en
laten uitvoeren van het beleid. Het bestuur heeft dit model gekozen boven het model van een part-time bestuur met een bestuursbureau om als bestuur slagvaardig te kunnen opereren. Dit is van
belang voor een algemeen pensioenfonds dat zich actief opstelt,
en de verantwoordelijkheid heeft om adequaat te handelen in snel
veranderende markt- en wettelijke omstandigheden. Daarbij is dit
een zuiver model vanuit de onafhankelijkheid: de bestuurders zijn
onafhankelijk en als zodanig door DNB getoetst. De ondersteuning
van de bestuurders is eveneens vormgegeven met medewerkers
die niet “via de draaideur” vanuit de oprichtende partijen komen.
Deze onafhankelijkheid en slagvaardigheid achten wij een belangrijk onderscheidend kenmerk van De Nationale APF.
Een compleet en flexibel aanbod voor uw pensioenregeling
• Binnen De Nationale APF kunnen alle pensioenregelingen worden
uitgevoerd (DB, CDC, DC en Netto Pensioen). Hierbij streven wij
ernaar om de bestaande pensioenregeling zoveel als mogelijk éénop-één te kunnen uitvoeren. De regeling is immers het resultaat
van een gebalanceerde afweging van keuzes door de stakeholders,
een balans die bij De Nationale APF in tact kan worden gehouden.
Een sterk fundament voor een solide toekomst
• De Nationale APF is opgericht door AZL en NN Investment Partners, beide onderdeel van NN Group. AZL en NN Investment Partners zijn beide partijen die op hun terrein, respectievelijk administratie en vermogensbeheer, tot de top van de Nederlandse markt
behoren. Bewezen vaardigheden als pensioenfondsadministrateur en als (fiduciair) vermogensbeheerder zorgen voor een sterk
fundament onder De Nationale APF zodat u met vertrouwen de
opgebouwde aanspraken kunt overdragen.
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A. Doelstelling en strategie

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
coutervailing power

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van de DNB?
Het nederlandse pensioenfonds heeft op 30 september 2016 de vergunning van DNB verkregen.

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Het nederlandse pensioenfonds heeft een onafhankelijk bestuursmodel.
Deze keuze voor het onafhankelijk bestuursmodel is gebaseerd op het
karakter van Het nederlandse pensioenfonds als Algemeen Pensioenfonds. Het nederlandse pensioenfonds gaat namelijk meerdere werkgevers bedienen met een groot aantal pensioendeelnemers in - naar
verwachting - meerdere collectiviteitkringen. Daarvoor is een afhankelijk bestuursmodel (waarin alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd voelen op pensioenfondsniveau) minder geschikt. Wij vinden het
daarom passend om de belangen van alle belanghebbenden te laten
behartigen door een onafhankelijk en professioneel bestuur, aangevuld
met een paritair belanghebbendenorgaan op het niveau van de collectiviteitkring.

2. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
Het nederlandse pensioenfonds richt zich zowel op (liquiderende) pensioenfondsen als op werkgevers in de vrije markt. Voor pensioenfondsen ziet zij kansen voor verdere schaalvergroting met lagere kosten
en een toekomstbestendige governance. Voor pensioenfondsen wordt
gezocht naar maatwerkoplossingen. Wij kunnen snel en efficiënt een
kring op maat inrichten. Of een eigen kring mogelijk is zal onder andere afhangen van het vermogen dat in de kring wordt ondergebracht.
Voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling zien wij het
APF als betaalbaar alternatief voor de huidige garantieregelingen.
Voor (kleinere) werkgevers ligt de focus op toetreding tot de standaard
collectiviteitkring.
Er zijn verschillende toekomstscenario’s voor Het nederlandse pensioenfonds. De omvang van het belegd vermogen binnen het fonds bedraagt in het ‘base-case’ scenario ultimo 2020 circa € 7 miljard. Daarnaast streeft zij naar een groei op langere termijn van € 20 miljard.

b. Wie zijn de (beoogde) bestuurders?
José Suarez Menendez heeft de opleidingen Chartered Financial Analyst en Certified Pension Executive doorlopen. Hij is sinds 2002 actief als
bestuurder voor diverse pensioenfondsen (o.a. Pensioenfonds Toerisme
sector Aruba, PMT, BPF Detailhandel en BPF Levensmiddelen). Naast
zijn rol als voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds is hij directeur
bestuursbureau bij VP Tech en interim directeur bestuursbureau bij BPF
Wonen.
Mila Hoekstra heeft Nederlands recht gestudeerd in Groningen. Nadat
zij zich bij het Ministerie van Sociale Zaken onder meer heeft bezig gehouden met beleidsontwikkeling op het gebied van pensioenen is zij
geruime tijd werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie. Naast haar rol als bestuurder bij Het nederlandse pensioenfonds is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds
Koopvaardij.
André van Vliet is een gepromoveerd econometrist en was vele jaren
werkzaam bij Ortec Finance. In zijn laatste functie als managing director. Naast zijn rol als bestuurder bij Het nederlandse pensioenfonds is hij
bestuurslid bij het ABP en lid van de beleggingscommissie van Stichting
Ortec Pensioenfonds.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
De initiatiefnemer en oprichter van Het nederlandse pensioenfonds
is verzekeraar a.s.r. Zij gelooft sterk in de toegevoegde waarde van
een APF. Ten eerste omdat zij ziet dat het pensioenlandschap sterk
verandert en slechts plaats biedt aan een beperkt aantal pensioenuitvoerders. a.s.r. wil één van die pensioenuitvoerders zijn. Daarnaast
verwacht zij dat er in de toekomst meer vraag zal komen naar pensioenuitvoering in plaats van pensioenverzekeringen.
Om deze redenen is a.s.r. bereid geweest de financiële lasten van de
oprichting van Het nederlandse pensioenfonds op zich te nemen. Ook
staat zij tot 1 januari 2020 garant voor eventuele operationele verliezen van het fonds.

c. Wie zijn de (beoogde) leden van de raad van toezicht?
Gérard Aben vervulde bij Sara Lee/Douwe Egberts diverse functies zoals
Directeur Personeel & Organisatie Douwe Egberts en directeur Centrale
Diensten. In 1991 werd hij directeur personeelszaken bij PTT Post. Van
2011-2013 was Gérard als Managing Director Group HR lid van de Raad
van Bestuur van PostNL. Gérard is tevens voorzitter van het bestuur van
het Pensioenfonds Horeca & Catering.
Alex de Waal begon zijn loopbaan als actuaris bij Crédit Lyonnais en
Rabo Securities. Na 2000 was Alex zelfstandig consultant en interim
manager bij verschillende organisaties als Bank Insinger de Beaufort,
Bank Oyens & Van Eeghen en Zwitserleven. Vanaf 2012 werkte hij in
de pensioensector bij Pensioenbureau PGB, Pensioenfonds Grafische
Bedrijven en als lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Loodswezen. Momenteel is Alex directeur a.i. van de Stichting Pensioenfonds
Huisartsen en lid van de Risk, Audit & Compliance Committee van Stichting Pensioenfonds TNO.
Orpa Bisschop vervulde verschillende rollen bij Blue Sky Group in Amstelveen. Zo was zij achtereenvolgens hoofd Planning & Control, hoofd
Control en Informatie Management, directeur/hoofd Pensioenen. Van
2009 tot op dit moment vervult zij de rol van adjunct-directeur. Daarnaast is zij ook lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Pensioenfonds
Grafische bedrijven.

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
Als de groei van Het nederlandse pensioenfonds lager is dan verwacht
zal dit op termijn effect hebben op het kostendraagvlak voor de kringen. Mocht de ambitie niet gerealiseerd worden, dan is er een afwikkelplan voor opheffing van een bepaalde kring of Het nederlandse
pensioenfonds als geheel.
Als de groei van Het nederlandse pensioenfonds veel hoger is dan verwacht is er meer schaalvoordeel en dat heeft dan een positief effect op
het kostendraagvlak voor de kringen.
Als kringen te klein worden qua omvang (bijvoorbeeld bij afname van
het aantal actieve deelnemers) dan zullen de mogelijkheden onderzocht worden om de kringen te laten samengaan of een kring af te
wikkelen.
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d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen eruit?
Het nederlandse pensioenfonds is zich ervan bewust dat de keuze voor
het onafhankelijk bestuursmodel maakt dat de deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers meer op afstand van het
fonds komen te staan dan in een regulier pensioenfonds. Het belanghebbendenorgaan kan deze afstand overbruggen, mits het bestuur
dat orgaan vroegtijdig en serieus betrekt bij besluiten die de achterban raken. Bij de selectie van bestuurders is hier aandacht aan besteed. De voorgedragen bestuurders onderschrijven deze handelswijze
van harte en zullen daar bij hun taakuitoefening op professionele wijze
invulling aan geven.
Ook bij de inrichting van de governance-structuur van het fonds is hiermee rekening gehouden. Zo is geopteerd voor de (onverplichte) instelling van een Vergadering van Belanghebbendenorganen, bestaande
uit de voorzitters van de verschillende belanghebbendenorganen binnen Het nederlandse pensioenfonds.

Daarnaast heeft de betreffende belanghebbendenorgaan goedkeuringsrecht bij voorgenomen bestuursbesluiten van de kring inzake:
f) (gedeeltelijke) overdracht of overname van verplichtingen van en
door de desbetreffende kring;
g) de wijziging of sluiting van de desbetreffende kring;
h) het strategisch beleggingsbeleid;
i) de premie (inclusief vaststellen feitelijke premie en hoogte premiecomponenten);
j) het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
k) vaststelling van een herstelplan, en;
l) vermindering van de verworven pensioenaanspraken en -rechten.
Ter aanvulling van deze bevoegdheden heeft Het nederlandse pensioenfonds een aantal kringoverstijgende bevoegdheden toegekend aan de
Vergadering van Belanghebbendenorganen, waaronder:
• het benoemen, het schorsen en ontslaan van bestuurders;
• gehoord worden bij de vaststelling van de profielschets voor
bestuurders;
• het benoemen, het schorsen en ontslaan van de leden van de raad
van toezicht;
• de Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Vergadering
van Belanghebbendenorganen;
• het nemen van een dwingend voorstel over het beloningsbeleid
en het toekennen van de feitelijke beloning van leden van de Raad
van Toezicht;
• het goedkeuren van een voorgenomen bestuursbesluit voor het
vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van Het nederlandse pensioenfonds.
In voorkomende gevallen is het in een maatwerkkring mogelijk om –
aanvullend op bovenstaande bevoegdheden – specifieke afspraken te
maken op kringniveau.

De Vergadering van Belanghebbendenorganen, bestaande uit de voorzitters van de verschillende belanghebbendenorganen, krijgt kringoverstijgende medezeggenschapsbevoegheden. Wordt een kringoverstijgend onderwerp voor advies of ter goedkeuring aan de Vergadering
van Belanghebbendenorganen voorgelegd? Dan stemmen de voorzitters hun standpunt voorafgaand met hun eigen belanghebbendenorgaan af. De leden van de verschillende belanghebbendenorganen
wordt dus indirect bij de besluitvorming over die onderwerpen betrokken.
Ook wordt binnen het bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds een zogenaamde kringregisseur aangesteld die het belanghebbendenorgaan ondersteunt om de interactie met het fondsbestuur, de
medezeggenschapsfunctie en rol binnen de governance-structuur van
Het nederlandse pensioenfonds zo goed mogelijk in te vullen.

f.

e. Hebben de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen in
uw APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn dat
dan?
Het nederlandse pensioenfonds kent in beginsel voor elke collectiviteitkring een belanghebbendenorgaan. Het bestuur borgt dat het belanghebbendenorgaan alle informatie krijgt die het nodig heeft.
Het belanghebbendenorgaan komt tot stand door verkiezingen binnen
de kring en bestaat uit maximaal 8 deelnemers, 4 werkgeversvertegenwoordigers en 4 deelnemers-vertegenwoordigers waarvan 1 afgevaardigde namens de gepensioneerden. Vertegenwoordigers in het
belanghebbendenorgaan komen bij sterke voorkeur van de aangesloten werkgevers in de kring.

Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
De countervailing power ten opzichte van uitbestedingspartijen:
Het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds is professioneel, deskundig en heeft een gedegen deskundigheidsbeleid. Het bestuur bestaat
bij de start uit de drie onafhankelijke bestuurders – zoals eerder toegelicht - die geen enkele band hebben met de uitbestedingspartners van
Het nederlandse pensioenfonds. Het bestuur wordt in haar deskundigheid ondersteund door het eigen bestuursbureau dat als eerste lijn en
countervailing power optreedt naar externe adviseurs en uitvoeringsorganisaties.
Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en het verzorgen van de bestuursondersteuning. Daarnaast kent
Het nederlandse pensioenfonds een Raad van Toezicht die toezicht
houdt op de uitvoering van het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van Het nederlandse pensioenfonds. De Raad
van Toezicht bestaat bij de start uit de drie onafhankelijke leden – zoals
eerder toegelicht. Ook hier is sprake van een divers samengestelde bezetting waarin veel kennis en ervaring op pensioengebied besloten ligt.
Het uitbestedingsbeleid is de basis bij de selectie van een uitbestedingspartner. De selectie geschiedt zorgvuldig en er wordt waar mogelijk
gebruik gemaakt van de deskundigheid van externe adviseurs. Het nederlandse pensioenfonds is met derden uitbestedingsovereenkomsten
aangegaan die voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. In de overeenkomsten is vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van bovengenoemde partijen zijn. De Service Level Agreements (SLA’s), die de
wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk weergeven, maken deel
uit van deze overeenkomsten. De contractduur van deze overeenkomsten is marktconform. Bij aantoonbare wanprestatie kan de uitbestedingsovereenkomst tussentijds opgezegd worden.

Het belanghebbendenorgaan vergadert minimaal zesmaal per jaar,
telkens voorafgaande aan de vergadering met het bestuur. Daarnaast
heeft het (centraal) belanghebbendenorgaan minimaal zesmaal per
jaar overleg met (een afvaardiging van) het bestuur en adviseert Het
nederlandse pensioenfonds desgevraagd of op eigen initiatief over
aangelegenheden die de betrokken collectiviteitkring(en) betreffen.
Is er sprake van twee of meer kringen? Dan kan voor deze kringen een
centraal (samengevoegd) belanghebbendenorgaan worden ingesteld,
als de betrokken belanghebbendenorganen daarmee instemmen. In
de praktijk betekent dit dat Het nederlandse pensioenfonds zowel decentrale als centrale belanghebbendenorganen kan hebben.
Het betreffende belanghebbendenorgaan heeft adviesrecht bij voorgenomen bestuursbesluiten van de kring ten aanzien van:
a) het nemen van maatregelen van algemene strekking;
b) vaststelling en wijziging van pensioenreglementen;
c) vaststelling van de ABTN;
d) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement;
e) een overeenkomst van uitbesteding.
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Zowel periodiek als incidenteel voert het bestuur (dan wel het bestuursbureau, andere hiertoe aangewezen personen of een of meerdere commissies) toezicht uit op de uitbestede werkzaamheden en
controleert het of de wijze van uitvoering nog voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Daarbij laat het bestuur zich periodiek informeren over
de status van de risico’s, de kwaliteit van de beheersing en de status
van de verbeteracties over de uitbestede processen. De samenwerking
met de uitbestedingspartijen wordt eveneens jaarlijks geëvalueerd.
Het fonds kan daarnaast op ad-hoc-basis een interne audit laten uitvoeren bij de uitbestedingspartner.

Daarnaast is Het nederlandse pensioenfonds vanuit haar wendbaarheid in staat om snel nieuwe kringen in te richten. U kunt hierbij denken aan maatwerkkringen of open collectiviteitkringen met specifieke
kenmerken.
Het financieel beleid dat van toepassing is op de collectiviteitkring (het
geheel van onder andere het beleggingsbeleid, het premiebeleid en
de indexatieambitie) is belangrijk in het bepalen van onderscheidend
vermogen van één kring ten opzichte van een andere. Het bepaalt de
hoogte van de pensioenkosten en de indexatieverwachting (toeslagen
of kortingen van de pensioenaanspraken).

g. Hoe is de beleidsvoorbereiding / bestuursondersteuning georganiseerd?
Op het bestuursbureau werken 10 personen. Het bestuursbureau
draagt onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en de dagelijkse aansturing en monitoring van de uitbestedingspartners. Daarnaast ondersteunt het
bureau het bestuur bij de invulling van de onafhankelijke risicofunctie
en de onafhankelijke oordeelsvorming. Het bureau volgt de ontwikkelingen in de pensioenmarkt en de relevante wet- en regelgeving en
het toezicht hierop. Ook ondersteunt het bestuursbureau het belanghebbendenorgaan via de kringregisseur. De directeur, de integraal risicomanager en compliance officer zijn benoemd door het bestuur. De
overige medewerkers zijn benoemd door de directeur bestuursbureau.
Het belanghebbendenorgaan heeft goedkeuringsrecht bij de benoeming van de kringregisseur van de betreffende kring.

Voor de premiestelling hanteren wij een gedifferentieerd beleid. Dit
betekent dat bij een hogere dekkingsgraad er meer ruimte is voor een
lagere premie. Wij streven in de open collectiviteitkring een evenwicht
na van een betaalbare premie enerzijds en een voorzichtig beleggingsbeleid anderzijds.
De feitelijke premie wordt vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 30 september van het voorgaande jaar. Deze premie is gelijk
aan de gedempte kostendekkende premie, eventueel verhoogd met
een solvabiliteitsopslag. Deze opslag wordt als volgt bepaald:
• beleidsdekkingsgraad lager dan 95%: opslag 30%;
• beleidsdekkingsgraad tussen 95% en 110%: opslag naar rato;
• beleidsdekkingsgraad hoger dan 110: opslag 0%
Binnen de open collectiviteitkring wordt gebruik gemaakt van een
gedempte premiesystematiek. Bij het vaststellen van de premie voor
de open collectiviteitkring gaan we voor de mate van demping uit van
realistische rendementen en niet de maximale rendementen waarmee
gerekend mag worden. In de praktijk betekent dit dat de rendementen
die wij hanteren circa 1,5% lager liggen dan waarmee maximaal mag
worden gerekend.
Voor alle deelnemers geldt een voorwaardelijke toeslagverlening. Die
toeslagverlening is maximaal gelijk aan de stijging van het consumenten prijsindexcijfer (CPI). Toeslagverlening kan worden toegekend bij
een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. De toeslag wordt op het
niveau van de collectiviteitkring bepaald door het bestuur en toegekend aan alle pensioenaanspraken en –rechten. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
Onderstaand is de strategische beleggingsmix van de open collectiviteitkring weergegeven, zoals die resulteert uit de meest recente
ALM-studie. Voor elke beleggingscategorie is een bandbreedte vastgesteld, die mede ruimte laat voor actief tactisch beleid, met name
bij de meer liquide beleggingscategorieën aandelen en vastrentende
waarden.

Naast het bestuur en de Raad van Toezicht vervult de directeur bestuursbureau een rol als medebeleidsbepaler. De directeur zal leidinggeven aan het bestuursbureau en heeft primair tot taak om het
bestuur van Het nederlandse pensioenfonds optimaal te laten functioneren.
Francis van Bergenhenegouwen is directeur bestuursbureau. Zij is
sinds 1 november 2015 betrokken bij de oprichting van Het nederlandse pensioenfonds. Hiervoor was zij werkzaam bij Syntrus Achmea
Vermogensbeheer waar zij senior manager klantrelaties voor fiduciair
beheer was. Francis werkt ruim 20 jaar in de institutionele wereld en
heeft in haar loopbaan veel ervaring en kennis opgedaan op alle onderdelen die een rol spelen in de uitvoering bij een pensioenfonds.
6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw
APF?
Het nederlandse pensioenfonds maakt bij de pensioenuitvoering gebruik van verschillende dienstverleners:
• herverzekeraar en pensioenadministratie: ASR Levensverzekering
N.V.;
• fiduciair manager: Kempen Capital Management N.V.;
• externe vermogensbeheerders: Diverse vermogensbeheerders;
• custodian: KAS BANK N.V.;
• adviserend actuaris: Mercer;
• certificerend actuaris: Willis Towers Watson;
• accountant: KPMG.

C. Reikwijdte collectiviteitkringen
7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn – naar
uw mening – de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke
collectiviteitkringen?
Het nederlandse pensioenfonds start met de inrichting van één open
collectiviteitkring voor middelloonregelingen. Het nederlandse pensioenfonds biedt veel vrijheid bij de inrichting van de regeling.
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Bovendien is het binnen een maatwerkkring mogelijk om specifieke afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld in de regeling of op het gebied van
medezeggenschap.

Maximaal
gewicht

D. Contractuele voorwaarden
11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
Een werkgever en Het nederlandse pensioenfonds gaan een uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar aan. De overeenkomst is
met een termijn van 3 maanden opzegbaar.

100%
40%

50%

60%

b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
De voorwaarden voor opzegging (door Het nederlandse pensioenfonds
en door de klant) zijn als volgt.
• Voor de klant geldt een opzegtermijn van 3 maanden, voor Het
nederlandse pensioenfonds geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Bij een betalingsachterstand van 4 maanden wordt er per
direct opgezegd door Het nederlandse pensioenfonds. Dit ter
bescherming van de zittende deelnemers in de collectiviteitkring;
• Bij bedrijfsbeëindiging wordt de pensioenregeling eveneens premievrij gemaakt.

8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC regelingen?
In de open collectiviteitkring kunnen middelloonregelingen worden
ondergebracht met uiteenlopende samenstellingen. De werkgever
heeft de keuze voor bijvoorbeeld de hoogte van het opbouwpercentage, de vormgeving van de risicodekkingen en of bijvoorbeeld een
ANW-oplossing gewenst is.
CDC-regelingen kunnen gezien hun karakter beter niet gecombineerd
worden met DB-regelingen in 1 collectiviteitkring (kans op systematische benadeling). Om deze reden zijn CDC-regelingen bij Het nederlandse pensioenfonds enkel mogelijk bij de inrichting van een eigen
collectiviteitkring.
Het nederlandse pensioenfonds onderzoekt momenteel hoe zij tegemoet kan komen aan werkgevers met de wens een beschikbare premieregeling (DC) toe te zeggen. Het nederlandse pensioenfonds zal
haar DC-aanbod in de loop van 2017 aan de markt presenteren.

c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Zie hiervoor.
d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst is er keuze uit twee mogelijkheden:
• de aanspraken premievrij achterlaten;
• collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder.
Bij de open collectiviteitkring is een collectieve waardeoverdracht pas
mogelijk na goedkeuring door het bestuur en het belanghebbendenorgaan. Bij een maatwerkkring kunnen hierover nadere afspraken worden
gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst.

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring in te richten?
Of een eigen maatwerkkring passend is hangt af van veel variabelen.
Zo speelt onder andere de vraag hoe groot de omvang van de liggende
voorziening is in relatie tot de jaarlijkse premiestroom: is die omvang
groot genoeg om de kosten van een eigen kring te dragen? Daarnaast
is het van belang om goed te kijken naar de uitvoerbaarheid van de
onder te brengen pensioenregeling.
Er zijn geen aanvullende voorwaarden. Het pensioenfonds kan in overleg met de fiduciair manager een groot deel van haar beleggingen
aanhouden zodat transitiekosten worden beperkt. Ook kan zij voorwaarden stellen aan de rechten en bevoegdheden van het belanghebbendenorgaan. Het nederlandse pensioenfonds heeft geen harde
ondergrens (minimum vermogen) opgesteld voor de omvang van een
maatwerkkring omdat dit afhankelijk is van het soort regeling en het
bestand aan deelnemers. Ter indicatie denken we aan een minimale
omvang van circa € 300 mln.
Door haar flexibele systeem en de wijze waarop de governance is ingericht kan Het nederlandse pensioenfonds goed invulling geven aan de
specifieke wensen op het gebied van maatwerk.

E. Kostenstructuur
12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe, en
door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Het wettelijk vereist weerstandsvermogen van Het nederlandse pensioenfonds bedraagt bij de start € 900.000. Dit is gefinancierd door een
achtergestelde lening van a.s.r. van € 250.000 en een bijdrage van a.s.r.
van € 650.000 waarop geen terugbetalingsverplichting rust.
13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op peil
houden van het weerstandsvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met de
betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment dat de
klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
Het weerstandsvermogen is een vast percentage van het pensioenvermogen onder beheer van het pensioenfonds. Daarom rekent Het nederlandse pensioenfonds over alle ontvangen bedragen een opslag van
0,2%:
• een opslag van 0,2% in de bij werkgevers in rekening gebrachte
premie;

10. Wat is naar uw mening het sterkste / meest valide argument om een
maatwerkkring in te prefereren boven een standaardkring?
In de praktijk zien wij dat de keuze om af te wijken van toetreding
tot de open collectiviteitkring met name is ingegeven door een (groot)
verschil in dekkingsgraad. De bijkomende bijstorting en/of extra indexatie zijn dan reden om te kijken naar inrichting van een eigen kring.
Daarnaast zien we dat fondsen met een relatief grote omvang makkelijker voor het behoud van eigenheid kiezen aangezien hun omvang al
tot schaalvoordelen leidt in een eigen kring.
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•

een opslag van 0,2% in de koopsom bij een collectieve waardeoverdracht;
• een onttrekking aan de collectiviteitkring ter grootte van 0,2%
van de wettelijke overdrachtswaarde bij inkomende individuele
waardeoverdrachten;
• een afslag van 0,2% van het positieve beleggingsrendement dat
binnen de collectiviteitkringen wordt behaald.
Bij een uitgaande collectieve waardeoverdracht wordt de bijdrage van
de klant aan het weerstandsvermogen meegegeven. Dit wordt berekend via een onttrekking van 0,2% van de overdrachtswaarde bij de
uitgaande collectieve waardeoverdracht.

Omvang gemiddeld
belegd vermogen

14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
Gedurende de looptijd van de overeenkomst gelden de volgende vergoedingen voor de pensioenadministratie. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de klant via de premie.

Aantal deelnemers

€ 120

10 t/m 49

€ 110

50 t/m 99

€ 100

100 t/m 174

€ 90

175 t/m 249

€ 80

Vanaf 250

€ 75

€0 - € 1 miljard (mrd)

5

€ 1 mrd - € 2 mrd

4

€ 2 mrd - € 3 mrd

3

€ 3 mrd - € 5 mrd

2

€ 5 mrd +

1

Hiermee worden dus de kosten voor controle, advies, bestuur en toezicht op fondsniveau gefinancierd.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
Zie hierboven.

Bedrag per jaar
per deelnemer

1 t/m 9

Basispunten *)

d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
De variabele vergoeding voor het fiduciair management wordt bepaald
door middel van een staffel en varieert van 8 tot 2 basispunten (bps),
afhankelijk van het totale pensioenvermogen dat aanwezig is binnen
Het nederlandse pensioenfonds, exclusief eventuele verschuldigde BTW.
De staffel is als volgt:
• over de eerste € 500.000.000,- een vergoeding van 8 bps;
• over de volgende € 2.000.000.000,- een vergoeding van 6 bps;
• over de volgende € 2.500.000.000,- een vergoeding van 4 bps;
• over het meerdere van € 5.000.000.000,- een vergoeding van 2
bps.
De fiduciair manager kan een beperkte additionele vergoeding vragen
voor het overnemen van zogenaamde legacy portefeuilles of voor eventuele specifieke wensen vanuit Het nederlandse pensioenfonds of het
belanghebbendenorgaan.
e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
De beheervergoeding van de onderliggende vermogensbeheerders zijn
conform het strategische beleggingsbeleid.
De beheervergoeding voor de totale beleggingsportefeuille inclusief
fiduciair management is circa 30 basispunten over het beheerd vermogen, exclusief eventuele BTW. De kosten voor het vermogensbeheer
gaan ten laste van het belegd vermogen.

Daarnaast geldt een excasso-opslag van 2,0% (voor de open collectiviteitkring) van de netto koopsom van de gedempte kostendekkende
premie.
In de administratiekosten per deelnemer wordt een opslag opgenomen van € 6,25 per jaar per deelnemer voor de volgende keuze(s):
• een afwijkende pensioendatum;
• een franchise lager dan 10/7,5 x AOW-gehuwd;
• een opbouwpercentage hoger dan opgenomen in de Wet op de
loonbelasting 1964;
• een afwijkende pensioengrondslag voor het nabestaandenpensioen.
Alle kringkosten worden gedekt door de bovengenoemde pensioenbeheerkosten en excasso-opslag.

f.

Kosten van beleggingstransacties?
De hoogte van de transactiekosten is op dit moment nog niet exact vast
te stellen. Het beleggingsbeleid is voor een belangrijk deel gericht op
passief beheer. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat het aantal
transacties beperkt is en daarmee ook de hoogte van de transactiekosten.

g. Overige kosten
Er gelden eenmalige inrichtingskosten van € 302,50 voor de implementatie in de open collectiviteitkring. Daarnaast zijn er bij de implementatie van een maatwerkring transitie- en inrichtingskosten die in rekening
worden gebracht bij de klant.
Er kunnen eenmalige kosten gelden indien er sprake is van een collectieve waardeoverdracht. De kosten voor de collectieve overdracht worden
in rekening gebracht bij de werkgever en bedragen € 89 per (gewezen)
deelnemer die in de waardeoverdracht wordt betrokken.

b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
Voor de kosten die het pensioenfonds maakt voor de bedrijfsvoering
wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van de omvang van
het gemiddeld belegd vermogen per kalenderjaar van alle collectiviteitkringen van Het nederlandse pensioenfonds tezamen. Daarvoor
hanteren wij de onderstaande staffel:
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Deelnemers die zijn meegenomen in de voorfase, maar niet akkoord
gaan met de waardeoverdracht, tellen mee in de kostenbepaling. Het
minimumbedrag aan kosten bij een waardeoverdracht is € 1.500 en
het maximum bedrag is € 17.500.

Dit traject wordt door een externe accountant beoordeeld. Nadat de
eerste klant in de pensioenadministratie is opgevoerd, voert de externe
accountant de daadwerkelijke audit voor type I uit. Wij voorzien de afgifte van type II in de tweede helft van 2017.

G. Tot slot

15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
Over de pensioenpremie wordt geen BTW geheven. Alle in dit onderzoeksrapport opgenomen kosten en tarieven, zijn inclusief BTW, tenzij
anders is vermeld.

19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format maximaal 500 woorden).
Graag geven wij nog een korte toelichting op onze missie, visie en de
doorvertaling in ons aanbod om uw deelnemers:

16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere
woorden, worden de kosten gedurende de eerste contractperiode
aangepast (positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of
lager uitvalt dan de beoogde groei?
Om klanten in de onzekerheid van een startend pensioenfonds tegemoet te komen spreken wij met hen een vaste vergoeding af (ook in
de startfase). Eventuele aanloopverliezen worden gedekt door de garantstelling van de oprichter. Daarmee is zeker dat Het nederlandse
pensioenfonds zijn kosten kan dekken tot minimaal 1 januari 2020.
Het nederlandse pensioenfonds heeft niet als doelstelling om winst
te maken op stichtingsniveau. Dit betekent dat als de kostendekking
hoger uitkomt dan de kosten, dit schaalvoordelen oplevert voor de
deelnemers. Het nederlandse pensioenfonds is onafhankelijk van haar
dienstverleners. Dit betekent ook dat wanneer de kosten hoger zijn
dan de kostendekking, zij op zoek moet naar een manier om deze in
lijn te brengen met elkaar. Dat kan betekenen dat de kosten worden
verlaagd. Mocht de ambitie niet gerealiseerd worden dan is er een
afwikkelplan voor opheffing van een bepaalde kring of het APF als geheel.

Missie
Het nederlandse pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds. Opgericht met een duidelijk doel: het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken en waarvan de waarde
wordt begrepen. Dit doen we met de kennis van nu en met een nieuwe
kijk op pensioenuitvoering. Want één ding is zeker: de pensioenwereld
gaat de komende jaren onherroepelijk veranderen.
Visie
Pensioen gaat over zorgvuldig beheren en uitkeren van het geld en over
vertrouwen. Vertrouwen dat deelnemers ons geven en voortdurend
moet worden bewezen. Daar gaan wij dus niet lichtzinnig mee om. Door
het geven van volle aandacht in alles wat we doen sluiten we aan bij
de behoeftes en krijgen en behouden wij het vertrouwen van pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers.
De pensioenwereld gaat de komende jaren onherroepelijk en ingrijpend
veranderen. Dat staat voor ons vast. Het antwoord op die verandering
is ‘veranderen’. Wie zich aanpast, overleeft en biedt continuïteit. Dat
vraagt om een organisatie die wendbaar is en de creativiteit heeft om
snel op veranderingen in te kunnen spelen. Het nederlandse pensioenfonds kan dat. Daarbij bieden we maatwerk zodat pensioenfondsen en
werkgevers krijgen wat ze het hardst nodig hebben: continuïteit voor de
deelnemer op langere termijn.

F. Administratieve inrichting
17. Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?
De pensioenadministratie is uitbesteed aan a.s.r. Zij werkt met een
nieuw ingericht administratiesysteem AxyLife van AxyWare. Dit is een
bewezen systeem en verzorgt sinds een aantal jaren de administratie
van meerdere pensioenfondsen.
AxyLife is gebaseerd op de laatst beschikbare technologie en werkt
vanuit één zogenoemde ‘core’. Dat betekent dat alle wijzigingen in de
administratie STP (straight through processing) worden doorgevoerd
en 1-op-1, real time, beschikbaar zijn in alle gekoppelde applicaties
zoals het deelnemers- of werkgeversportaal.
Hiermee is er altijd toegang tot de historie van de administratie en
biedt het inzicht in de laatste stand van zaken. Het systeem kent een
zeer hoge verwerkingssnelheid en er is een blijvende focus op schaalbaarheid als randvoorwaarde bij aanpassingen.

De mensen van Het nederlandse pensioenfonds zijn sociaal, gericht op
de ander en bieden graag de helpende hand. Wij zoeken de verbinding
met onze klanten en willen samen tot de beste oplossing komen. Iedereen is toegankelijk en we zijn er voor iedereen. Bij voorkeur persoonlijk,
digitaal als dat beter past. Het nederlandse pensioenfonds is ontworpen
vanaf een lege tekentafel. Met moderne, flexibele systemen die zich in
de praktijk hebben bewezen. En zonder legacy. Dat maakt het mogelijk
om maatwerk te bieden aan fondsen die zo veel mogelijk van hun identiteit willen behouden. Door een sterke focus op schaalvoordeel houden
we kosten laag. Werkgevers profiteren van een betaalbaar alternatief
voor hun verzekerde regeling. De techniek maakt ons schaalbaar voor
als we groeien. Het gevolg is een wendbare organisatie die continuïteit
biedt in een veranderende wereld. Want het antwoord op verandering
is veranderen.

18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en
het vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo
ja, op welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking
(pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
Het nederlandse pensioenfonds vraagt van al haar uitbestedingspartijen een ISAE 3402-certificering. De fiduciair manager en externe
vermogensbeheerders beschikken over een ISAE 3402-certificering.
Het nederlandse pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds, en
daarmee een nieuw type pensioenfonds. Dit betekent dat de pensioenadministratie nog geen historie heeft en daarmee nog niet ISAE 3402
gecertificeerd is. Voor de administratie loopt een ISAE 3402-certificeringstraject.

We stellen hoge eisen aan onszelf, de governance van het fonds en de
partners met wie we werken. Door de onafhankelijke rolverdeling tussen fiduciair manager en onderliggende vermogensbeheerders zetten
wij een onderscheidend en verantwoord model neer. Met Kempen en
a.s.r. als krachtige partners voor fiduciair management en pensioenuitvoering beschikken we over de juiste expertise om tot de beste pensioenoplossing te komen voor onze klanten. Dit maakt ons tot een solide
pensioenfonds. Met een dna dat over 100 jaar nog springlevend is.
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A. Doelstelling en strategie

d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen/ verantwoordingsorganen eruit?
De belanghebbendenorganen zijn voor Stap belangrijk. Daarom heeft
Stap ervoor gekozen dat elke collectiviteitkring een eigen belanghebbendenorgaan heeft.
De belanghebbenden van een collectiviteitkring kunnen zich verkiesbaar stellen. Periodiek is er overleg tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen. Dit is vastgelegd in het reglement Belanghebbendenorgaan. Daarnaast heeft Stap een vergadering van belanghebbendenorganen.De voorzitters van de belanghebbendenorganen hebben
zitting in de vergadering van belanghebbendenorganen. Deze vergadering benoemt, schorst en ontslaat de bestuursleden en de leden van de
Raad van Toezicht.

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van DNB?
Stap heeft op vrijdag 17 juni 2016 de vergunning van DNB om een APF
te mogen uitoefenen verkregen.
2. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
Stap verwacht de komende 5 jaar met € 1 miljard Assets Under Management (AUM) per jaar te groeien. Als indicatie ook de verwachte groei in het aantal deelnemers van 2017 tot en met 2021: 45.000,
65.000, 95.000, 125.000 en 150.000 in 2021.

e. Hebben de belanghebbendenorganen/verantwoordingsorganen in uw
APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn dat
dan?
Het belanghebbendenorgaan heeft goedkeurings- en adviesrechten
voor zover deze voortvloeien uit artikel 115c van de Pensioenwet en
voor zover deze betrekking hebben op de eigen collectiviteitkring. Er zijn
geen bovenwettelijke bevoegdheden.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
Stap is opgericht met een startkapitaal van de initiatiefnemers (pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar Aegon). Met Aegon is een funding
overeenkomst afgesloten, waarbij Aegon een commitment heeft afgegeven van 5 jaar. In deze periode staat Aegon garant voor (eventuele)
exploitatietekorten van Stap.

f.

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
Stap heeft een professioneel bestuursbureau, dat (eenvoudig) kan
worden opgeschaald. Daarnaast maakt Stap gebruik van professionele uitbestedingspartijen die voldoende capaciteit beschikbaar hebben
als de groei van Stap aanzienlijk hoger uitvalt.

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
countervailing power

Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
Door de keuze voor het bestuursmodel met een onafhankelijk bestuur
en de inrichting van een professioneel bestuursbureau. Zowel in het
bestuur als in het bestuursbureau zitten specialisten met de benodigde
competenties die de uitbestedingspartners aansturen en de activiteiten
van de uitbestedingspartijen monitoren. De afspraken met de uitbestedingspartijen zijn vastgelegd in marktconforme uitbestedingsovereenkomsten en SLA’s (inclusief KPI’s).
Bovendien heeft Stap een drietal bestuursadviescommissies ingesteld:
• beleggingsadviescommissie;
• pensioen & communicatieadviescommissie;
• audit adviescommissie.

g. Hoe is de beleidsvoorbereiding/bestuursondersteuning georganiseerd?
Beleidsvoorbereiding is belegd bij de managers van het bestuursbureau.
De uitbestedingspartijen kunnen input leveren voor de beleidsvoorbereiding. De beleidsvoorstellen worden beoordeeld door de bestuursadviescommissie. Vervolgens worden de voorstellen (inclusief het advies
van de bestuursadviescommissies) voor besluitvorming voorgelegd aan
het bestuur.

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Stap is een stichting met een onafhankelijk bestuur. Geen van de bestuursleden van Stap is in dienst (geweest) bij Aegon of dochterondernemingen van Aegon.
b. Wie zijn de bestuurders?
• Erno Kleijnenberg, voorzitter;
• Danielle Melis;
• Fred Ooms;
• Huub Popping;
• Marga Schaap.
Voor de samenstelling van het bestuur van Stap en een persoonlijke
toelichting van de bestuursleden, verwijzen we u naar onze website:
http://www.stappensioen.nl/het-bestuursmodel. Hier staat tevens per
bestuurslid de achtergrond vermeld.

6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw APF?
Stap heeft TKP als uitbestedingspartij voor het pensioenbeheer. TKP
heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het uitvoeren van pensioenadministratie, bestuursondersteuning/advisering en pensioencommunicatie. TKP is een innovatieve pensioenbeheerder:
• TKP is een bewezen pensioenadministrateur met een betrouwbaar
en flexibel pensioenadministratiesysteem;
• TKP is gevestigd in Groningen en heeft ruim 650 medewerkers;
• TKP is ervaren in transitietrajecten;
• TKP is een innovator op het gebied van pensioencommunicatie;
• Winnaar PBM Communicatieprijs 2015 met het ’Digitale pensioenfonds’.
TKPI is de uitbestedingspartij voor fiduciair beheer. TKPI heeft decennialange ervaring met het beleggen van vermogens van pensioenfondsen.
TKPI is een ervaren pensioenbelegger:
• TKPI heeft ruim 25 jaar ervaring;
• TKPI is gevestigd in Groningen en heeft ruim 80 medewerkers;
• TKPI biedt integrale beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen;
• TKPI hanteert een multi managers strategie;
• TKPI selecteert externe vermogensbeheerders en bewaakt de
beleggingsmandaten op dagbasis.

c. Wie zijn de leden van de raad van toezicht?
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende 3 leden:
• Jacques Moors, voorzitter;
• René Vermeirssen, lid;
• Jan Overmeer, lid.
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht van Stap en een persoonlijke toelichting van de Raad van Toezicht, verwijzen we u naar
onze website: http://www.stappensioen.nl/het-bestuursmodel. Hier
staat tevens per lid de achtergrond vermeld.
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Stap heeft Aegon geselecteerd als uitbestedingspartner voor de distributie van de multi client collectiviteitkringen.
Met alle uitbestedingspartijen zijn marktconforme uitbestedingsovereenkomsten overeengekomen.

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring
in te richten?
Bij Stap wordt de maatwerkkring de single client kring genoemd. De
minimum omvang van het belegd vermogen is circa € 350 miljoen.
Daarnaast worden er voorwaarden gesteld aan de transitie van de
beleggingen.

C. Reikwijdte collectiviteitkringen
7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn –naar
uw mening– de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke collectiviteitkringen?
Stap kent zowel single client- als multi client collectiviteitkringen.

10. Wat is naar uw mening het sterkste/meest valide argument voor een
klant om een maatwerkkring te prefereren boven een standaardkring?
Dit is sterk afhankelijk van de specifieke situatie en wensen van de
klant. Indien een klant veel waarde hecht aan het behouden van de
huidige regeling, beleid en/of het behoud van een eigen belanghebbendenorgaan prefereert de klant hoogstwaarschijnlijk de single client
kring boven de multi-client collectiviteitkring.

Single client kringen
Dit is een eigen collectiviteitkring waarbinnen de werkgever haar
• eigen pensioenregeling;
• met eigen financiering;
• eigen ambitie;
• en risicohouding voert.
Medezeggenschap is vormgegeven via het belanghebbendenorgaan.
Dit orgaan is paritair samengesteld en wordt (bij voorkeur) bemenst
door vertegenwoordigers van de werkgever(s), deelnemers en gepensioneerden. Door de één op één relatie met de werkgever is de medezeggenschap heel direct. De minimale omvang van een eigen collectiviteitkring bedraagt circa € 350 miljoen.

D. Contractuele voorwaarden
11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
Bij single clients is de duur van de uitvoeringsovereenkomst in principe
5 jaar. Bij multi clients is de duur van de uitvoeringsovereenkomst onbepaald. De overeenkomst kan ieder jaar worden opgezegd per 1 januari van het volgende jaar. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.

Multi-client kringen
Stap biedt drie multi-client kringen aan, waarin meerdere werkgevers
hun pensioenregelingen kunnen onderbrengen. Een werkgever heeft
de keuze uit de volgende kringen:
• Collectiviteitkring 1: deze kring heeft een laag indexatie-ambitieniveau (25% van de Consumentenprijsindex);
• Collectiviteitkring 2: deze kring heeft een gemiddeld indexatie-ambitieniveau (50% van de Consumentenprijsindex);
• Collectiviteitkring 3: deze kring heeft een hoog indexatie-ambitieniveau (75% van de Consumentenprijs index ).
De pensioenregeling binnen een collectiviteitkring bestaat uit een
vaststaand kader waarbinnen een aantal keuzes mogelijk zijn. De keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling zijn:
• Opbouwpercentage ouderdomspensioen;
• Partnerpensioen op opbouw- of risicobasis;
• Maximaal pensioengevend salaris;
• Hoogte franchise;
• ANW-hiaat verzekeren (ja of nee);
• WIA-excedent verzekeren (ja of nee);
• Ambitie toeslagverlening (defensief, neutraal, offensief).
Hiervoor zijn drie verschillende multi-client collectiviteitkringen
ingericht.
Door deze keuzes kan de pensioenregeling op maat worden gemaakt.
Het ambitieniveau en de risicohouding is door Stap bepaald.
Medezeggenschap is vormgegeven via het belanghebbendenorgaan.
Dit orgaan is paritair samengesteld en wordt (bij voorkeur) bemenst
door vertegenwoordigers van de werkgevers, deelnemers en gepensioneerden.

b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in bijzondere situaties. Daarbij moet vooral worden gedacht aan het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Ook bijvoorbeeld surseance van betaling is een reden
voor tussentijdse opzegging.
c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Dit is het spiegelbeeld van vraag 11b. Tussentijdse opzegging is alleen
mogelijk in bijzondere situaties. Daarbij moet vooral worden gedacht
aan het niet nakomen van de gemaakte afspraken.
d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Aan het eind van de overeenkomst is het in beginsel mogelijk, met
inachtneming van de wet-en regelgeving, de liggende gelden over te
dragen naar een andere pensioenuitvoerder. De voorwaarde is dat
de groep van achterblijvende gerechtigden in de collectiviteitkring
daarvan geen nadeel ondervindt. Wij nemen de wettelijke eis van
evenwichtige belangenbehartiging als uitgangspunt. De klant en Stap
overleggen met elkaar over de mogelijkheid en de afwikkeling van de
overdracht en doen beiden alles wat redelijk is om de overdracht zo
snel mogelijk te effectueren.

E. Kostenstructuur

8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC-regelingen?
Stap voert middelloonregelingen (DB) uit. Daarbij is in de single client
kringen CDC-financiering mogelijk. In de multi client collectiviteitkringen wordt CDC vormgegeven door hanteren van een premieplafond.

12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe,
en door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Bij oprichting is de eerste € 500.000 van het weerstandsvermogen door
Aegon verstrekt. Een algemeen pensioenfonds is wettelijk verplicht om
een weerstandsvermogen aan te houden. De hoogte hiervan is gekoppeld aan het totaal beheerd pensioenvermogen binnen het fonds. Om
te kunnen toetreden tot Stap, moet elke collectiviteit derhalve bijdragen
aan het weerstandsvermogen in de desbetreffende collectiviteitkring.

35 74

O N D E R ZO E K A LG E M E N E P E N S I O E N FO N D S E N 2016

STAP
De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 0,2% van het beheerd pensioenvermogen van de klant in de desbetreffende collectiviteitkring,
waarbij het totale weerstandsvermogen van Stap niet meer dan € 20
miljoen bedraagt.
13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op
peil houden van het weerstandvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met
de betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment
dat een klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
De bijdrage aan het weerstandvermogen kan bij toetreding gefinancierd worden door een storting van de werkgever of door een mogelijke vrijval van de excassovoorziening (ingeval van een liquiderend pensioenfonds). Jaarlijks wordt aan de werkgever een opslag in rekening
gebracht ter grootte van 0,2% van de premiesom ten behoeve van het
weerstandsvermogen.Mocht op een later moment verzocht worden
om Stap te verlaten met een collectieve waardeoverdracht (CWO),
dan wordt het deel van het totale weerstandsvermogen dat aan de
deelnemers van deze werkgever “toebehoort” meegegeven.
14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
Algemene toelichting op onderstaande onderverdeling in de vergoeding voor de dienstverlening van Stap:
Uitgangspunt is een kostenvoorziening bij aanvang. Voor de multi
client kringen bedraagt deze 3% van de pensioenverplichtingen. Ze
wordt gefinancierd uit een premie- en koopsomopslag.
De jaarlijkse vergoeding voor de pensioenbeheerkosten en de exploitatiekosten bedraagt in totaal 0,12% (12 basispunten) van het aanwezige pensioenvermogen. Dat is 0,07% ten behoeve van de pensioenbeheerkosten en 0,05% ten behoeve van de exploitatiekosten
(governancekosten) van Stap. Deze kosten worden voldaan vanuit de
genoemde kostenvoorziening.
Naarmate het volume in de kringen toeneemt, kan meer worden geprofiteerd van schaalvoordelen.
De hoogte van de kostenvoorziening van de single client kring is afhankelijk van de specifieke situatie binnen deze kring.
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
Pensioenbeheerkosten:
• de hiervoor genoemde 0,07% van het belegd pensioenvermogen
op jaarbasis;
• € 66 per actieve deelnemer inclusief BTW.
De 0,07% van het belegd pensioenvermogen wordt gefinancierd vanuit de kostenvoorziening.
b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
De kosten inzake de controle en het advies zijn opgenomen in de exploitatiekosten. Deze kosten bedragen als hiervoor genoemd maximaal 0,05% van belegd vermogen.
Deze kosten worden tevens gefinancierd vanuit de kostenvoorziening.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
De kosten inzake het bestuur en de toezicht zijn opgenomen in de exploitatiekosten zoals hierboven staat (zie 14 b) aangegeven.
d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
De kosten fiduciair beheer zijn onder andere afhankelijk van de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Voor de multi-client collectiviteitkringen worden deze bij de huidige gekozen beleggingsmix op dit
moment ingeschat op circa 0,25% van het belegd vermogen.

e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
Dit valt onder de totale beleggingskosten (zie 14 d).
f.

Kosten van beleggingstransacties?
De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van de samenstelling
van de portefeuille en het aantal transacties die binnen de portefeuilles
door de vermogensbeheerders worden uitgevoerd.
Bij toe- en uittreding brengen de beleggingsfondsen transactiekosten in
rekening.

g. Overige kosten indien van toepassing?
De kosten die blijkens de jaarlijks begroting van de collectiviteitkring ten
laste worden gebracht van het belegd pensioenvermogen en die niet
vallen onder de ander exploitatiekosten, pensioenbeheerkosten
en vermogensbeheerkosten. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Belanghebbendenorgaan van de collectiviteitkring.
15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
In de bovenstaande genoemde vergoedingen is BTW opgenomen.
16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere woorden: worden de kosten gedurende de eerste contractperiode aangepast
(positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of lager uitvalt
dan de beoogde groei?
Bij een toename van het volume van de multi client kring zal er sprake
zijn van een nieuwe vaststelling van de kostenstructuur.
Voor de single client kring geldt dat de specifieke situatie binnen de
kring de hoogte van de kostenvoorziening bepaald. Evenals bij de multi
client kring zal hier een periodieke toetsing op plaatsvinden.

F. Administratieve inrichting
17. Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?
Stap maakt gebruik van de hoogwaardige IT-infrastructuur van TKP en
TKPI. Het pensioenbeheer heeft Stap uitbesteed aan TKP. Het fundament
van de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van TKP is gebaseerd
op het zelf ontwikkelde Pensioen Producten Systeem (PPS). PPS is een
modulair opgebouwd systeem voor de verwerking van alle denkbare pensioenproducten en –varianten. De PPS-structuur is eenvoudig
schaalbaar en biedt de mogelijkheid om in korte tijd nieuwe collectiviteiten in te passen:
• TKP beheert de ICT systemen, waar PPS deel van uitmaakt, binnen
haar eigen organisatie met circa 120 ICT-professionals;
• De door TKP in eigen beheer ontwikkelde systemen voor de communicatie met deelnemers zoals portals, een klantbeeldmodule en
een digitaal archief zijn vooruitstrevend in de sector;
• TKP heeft een moderne op standaard ICT componenten gebaseerde infrastructuur die vergaand is gevirtualiseerd, waardoor
ze zeer schaalbaar is en tevens een hoge beschikbaarheid kan
worden geboden;
• Door de generieke opzet van PPS zijn er geen klant specifieke
ICT-investeringen noodzakelijk;
• TKP draagt zorg voor de instandhouding en verbetering van de
benodigde ICT-infrastructuur. Er zijn dus geen automatiseringsrisico’s zoals doorlooptijden en onverwachte investeringskosten;
• De flexibiliteit van PPS blijft ook voor de toekomst gewaarborgd.
		
TKP hanteert de volgende systemen voor het uitvoeren van de
administratie:
• voor de pensioenadministratie: PPS;
• voor de financiële administratie: Accountview;
• voor de uitkeringenadministratie: Raet (uitbestedingspartner van
TKP).
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18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en
het vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo
ja, op welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking
(pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
Bij uitbesteding stelt Stap de voorwaarden dat de uitbestedingspartners ISAE 3402 type II gecertificeerd zijn. Voor zowel het pensioenbeheer bij TKP als het vermogensbeheer bij TKPI wordt jaarlijks een ISAE
3402 type II certificering ontvangen. Daarnaast ontvangt Stap per
kwartaal een rapportage In Control Statement van TKP.

G. Tot slot
19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format
maximaal 500 woorden).
Stap is een innovatieve pensioenuitvoerder die staat voor het uitvoeren van pensioenregelingen met een hoge kwaliteit en tegen een faire prijs. Stap hecht hierbij veel waarde aan haar overtuigingen, haar
‘’Beliefs” en de dialoog met klanten en deelnemers. Stap biedt als algemeen pensioenfonds daartoe een uitstekende mogelijkheid:
• Stap neemt graag verantwoordelijkheid in de pensioenmarkt
met het leveren van een bijdrage aan de verbreding van de
pensioenuitvoering met hoge kwaliteit en voor een faire prijs.
Stap biedt als algemeen pensioenfonds daartoe een uitstekende
mogelijkheid;
• Het bieden van een betaalbare oplossing en alternatief voor de
consoliderende markt van liquiderende Pensioenfondsen en
direct verzekerde regelingen;
• Het ontzorgen van werkgevers voor wat betreft het uitvoeren
van de arbeidsvoorwaarde pensioen;
• Bij Stap staat de deelnemer centraal. De deelnemers hebben de
beschikking over een pensioendashboard. In het pensioen-		
dashboard krijgt de deelnemer inzicht in zijn totale pensioeninkomen (pensioen van Stap, pensioen dat elders is opgebouwd,
derde pijler-producten, inkomsten van een eventuele partner).
Ook biedt het pensioendashboard handelingsperspectief: 		
de deelnemer kan bijvoorbeeld zijn pensioenleeftijd verhogen of
verlagen en kijken welk effect flexibiliseringsmogelijkheden op
zijn pensioen hebben;
• Goede Governance-structuur: Stap heeft een onafhankelijk
bestuur met professioneel bestuursbureau en opereert onafhankelijk ten opzichte van de initiatiefnemers;
• Medezeggenschap: Medezeggenschap is voor Stap belangrijk.
Belanghebbenden van een collectiviteitkring kunnen via verkiezingen toetreden tot het Belanghebbendenorgaan. Daarnaast is
een belangrijke rol toegedeeld aan de vergadering van 		
belangenhebbendenorganen bij het benoemen van bestuurders;
• De pensioenregelingen in de multi-client collectiviteitkringen
van Stap voldoen aan de voorwaarden die accountants stellen
ten aanzien van ‘’US GAAP-proof’’ regelingen;
• De pensioenregelingen in de single client kringen en multi-client
collectiviteitkringen van Stap voldoen in principe aan de 		
voorwaarden die accountants stellen ten aanzien van ‘’IFRSproof’’ regelingen.
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A. Doelstelling en strategie

Ad 1) Adviesfunctie:
Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur – desgevraagd of
uit eigen beweging – over zaken en aangelegenheden, die betrekking
hebben op de collectiviteitkring waarvoor het belanghebbendenorgaan
is ingesteld.
Het belanghebbendenorgaan wordt in ieder geval in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over:
• nemen van maatregelen van algemene strekking;
• wijzigen van statuten en reglementen;
• vaststellen en wijzigen van interne klachten- en geschillenprocedure;
• vaststellen jaarverslag, jaarrekening en ABTN;
• sluiten, wijzigen, beëindigen uitvoeringsovereenkomst;
• sluiten, wijzigen, beëindigen uitbestedingsovereenkomst;
• beloningsbeleid;
• vorm en inrichting van het toezicht;
• vaststellen en wijzigen communicatiebeleid;
• de profielschets voor leden raad van toezicht.

1. Per wanneer heeft uw vehikel een vergunning voor de bedrijfsvoering
van een algemeen pensioenfonds (APF) verkregen c.q. per wanneer
denkt uw vehikel die vergunning te verkrijgen van DNB?
Wij hebben de vergunning op 22 november 2016 ontvangen.
2. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de groei (aantal deelnemers en belegd vermogen) van uw APF voor de komende 5 jaar?
Op een termijn van vijf jaar verwacht Volo pensioen 10-15 werkgevers te verwelkomen, met een vermogen van ca. €5 - €10 miljard en
ca. 75.000 deelnemers. Wij verwachten verdergaande groei wanneer
de Nederlandse pensioenfondsenmarkt verder consolideert en ook
(middel)grote pensioenfondsen de voordelen verkiezen van een professioneel bestuur, lagere uitvoeringskosten én de continuïteit van een
robuuste, volledig in pensioenvoorziening gespecialiseerde partner.

Ad 2) Verantwoordingsfunctie:
Het belanghebbendenorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

3. Wat is het commitment van de oprichtende partij(en) van uw APF (in
veel gevallen tevens dienstverlener) gedurende deze 5-jaars periode?
Er is een kapitaalgarantie voor een eventuele afwikkelingsprocedure tot 2024. Het commitment van de oprichtende partij blijkt uit de
schenking van 2,94 miljoen euro en een achtergestelde lening van
2,34 miljoen euro. Hiermee kunnen eventuele verliezen (in overeenstemming met de business case) in de eerste 5 jaren volledig gedekt
worden.

Ad 3) Goedkeuringsfunctie:
Het belanghebbendenorgaan geeft goedkeuring aan onder meer voorgenomen besluiten van het bestuur tot:
• liquidatie of fusie;
• (gedeeltelijke) overdracht van verplichtingen;
• (gedeeltelijke) overname van verplichtingen;
• wijziging van de collectiviteitkring;
• strategisch beleggingsbeleid;
• premievaststelling (samenstelling en hoogte componenten);
• vaststellen en wijzigen van het toeslagenbeleid;
• vaststellen van een herstelplan;
• terugstorten van premie of premiekorting;
• verminderen pensioenaanspraken en –rechten (art. 134 PW).

4. Wat betekent het voor uw organisatie als de groei van uw APF aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan verwacht?
De business case is gebaseerd op realistische verwachtingen. Wij hebben tevens onderzoek gedaan naar tegenvallende scenario’s en kunnen deze financieel ondervangen. Indien de groei van Volo pensioen
aanzienlijk hoger uitvalt dan verwacht komt dit ten goede aan de deelnemers.

B. Inrichting governance model, zeggenschap en borging
countervailing power

e.

Hebben de belanghebbenhebbenorganen / verantwoordingsorganen
in uw APF extra (bovenwettelijke) bevoegdheden, en zo ja: welke zijn
dat dan?
Het centraal belanghebbendenorgaan heeft een aantal aanvullende bevoegdheden in de vorm van benoemings- en ontslagrechten:
• benoeming en ontslag van leden van het bestuur;
• benoeming en ontslag leden van de raad van toezicht;
• wijziging van het beloningsbeleid van het pensioenfonds met
inbegrip van de uitgangspunten voor vaststelling van de beloningen;
• wijziging van het toetredingsbeleid van het pensioenfonds.

f.

Op welke wijze wordt de countervailing power ten opzichte van de uitbestedingspartners (vaak de oprichtende partijen) zeker gesteld?
Het bestuur bestaat uit drie professionele bestuurders die fulltime
werkzaam zijn voor Volo pensioen. Deze kunnen zich laten bijstaan door
onafhankelijke adviseurs, al dan niet georganiseerd in commissies. Als
bestuurders beogen wij hoogwaardige pensioenprofessionals, die door
kennis, ervaring en persoonlijkheid in staat zijn om “countervailing power” te bieden. Risicobeheer is bovendien adequaat ingeregeld. Daarmee is “countervailing power” geborgd ten opzichte van partijen waaraan werk is uitbesteed. De bestuursleden behouden daardoor regie,
kunnen werkzaamheden goed beoordelen en indien nodig tijdig bijsturen. De ruimte voor uitvoeringsorganisaties is helder begrensd, zoals
bij de implementatie van het beleggingsbeleid. Ook bieden de uitbestedingsovereenkomsten voldoende aangrijpingspunten voor het bestuur
om:

5. Hoe is de interne governance van uw APF ingericht? In het bijzonder:
a. Welk bestuursmodel wordt gehanteerd?
Het onafhankelijke bestuursmodel.
b. Wie zijn de (beoogde) bestuurders?
• Erik Goris (voorzitter);
• Johan van der Tas, en;
• Frans van der Horst.
c. Wie zijn de (beoogde) leden van de raad van toezicht?
De namen van de leden van de raad van toezicht zijn:
• Lydian Aitton (voorzitter);
• Ap Fraterman;
• Gemmie Hermens, en;
• Maarten Thomassen.
d. Hoe ziet de interactie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen / verantwoordingsorganen eruit?
Het belanghebbendenorgaan heeft drie functies:
1) adviesfunctie
2) verantwoordingsfunctie
3) goedkeuringsfunctie.
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uitvoeringsorganisaties indien nodig aan te spreken op het
niveau van dienstverlening;
• consequenties te kunnen verbinden aan het niet naleven van
afspraken met als ultimum remedium het opzeggen van de
uitvoeringsovereenkomst.
In de uitbestedingsovereenkomsten zijn ook de informatie vereisten
vastgelegd van het bestuur om de uitbesteding adequaat te kunnen
monitoren.

10. Wat is naar uw mening het sterkste / meest valide argument voor een
klant om een maatwerkkring te prefereren boven een standaardkring?
Binnen een eigen kring van Volo pensioen kan de toegetreden partij
haar eigen beleggingsmix samenstellen. In de eigen kring kan ook belegd worden in private markten fondsen en bestaat de mogelijkheid tot
het uitfaseren van legacy beleggingen.
In een eigen kring is sprake van een eigen belanghebbendenorgaan
waarmee de invloed van de toetredende partij op het APF geborgd is.

g. Hoe is de beleidsvoorbereiding / bestuursondersteuning georganiseerd?
Het bestuur heeft de beschikking over een eigen secretariaat dat vergaderingen en te nemen besluiten voorbereidt. Daarnaast beschikt
het bestuur over een risicomanager die het bestuur assisteert bij het
vaststellen van de risicohouding. Tot slot heeft Volo pensioen toegang
tot beleidsadvisering en bestuursondersteuning door haar uitbestedingspartner.

D. Contractuele voorwaarden
11. Wat regelt u in de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. De duur van de overeenkomst?
5 jaar.
b. De voorwaarden waarop het APF de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
In artikel 18 lid 4 van de uitvoeringsovereenkomst staat dat Volo pensioen de uitvoeringsovereenkomst per direct kan opzeggen indien:
• het pensioenfonds de vergunning voor het uitoefenen van het
bedrijf van algemeen pensioenfonds verliest;
• de premiebetaling van de werkgever uitblijft nadat een volledige
incassoprocedure is doorlopen, als bedoeld in artikel 5 van deze
uitvoeringsovereenkomst;
• of aan de werkgever surséance van betaling is verleend, de
werkgever in staat van faillissement is verklaard of anderszins de
vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

6. Van welke uitbestedingspartners wordt gebruik gemaakt door uw
APF?
Voor het vermogensbeheer, de pensioenadministratie, de bestuursondersteuning en beleidsadvisering is gekozen voor PGGM als uitbestedingspartner. Volo pensioen heeft KPMG gekozen als accountant en
Milliman als certificerend actuaris. De internal audit partner wordt op
dit moment gecontracteerd.

C. Reikwijdte collectiviteitkringen
7. Hoeveel collectiviteitkringen onderscheidt uw APF en wat zijn –naar
uw mening– de onderscheidende kenmerken van de afzonderlijke collectiviteitkringen?
Er zijn op dit moment 3 type kringen voorzien:
• een standaard kring met beleggingsprofiel defensief. Deze kring
heeft geen expliciete indexatie ambitie, 30% van het vermogen
wordt belegd in zakelijke waarden;
• een standaard kring met beleggingsprofiel gemiddeld. Deze
kring heeft de ambitie te indexeren op basis van prijsinflatie,
50% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden;
• een maatwerk kring waar de beleggingsmix binnen bepaalde
grenzen zelf wordt gekozen en een eigen indexatie ambitie wordt
geformuleerd op basis van een eigen CDC premie.
In de standaardkringen wordt uitgegaan van een DB-regeling die IFRS
proof is. Er geldt geen bijstortingsverplichting. Het opbouwpercentage
is leidend. In geval van een eigen kring worden passende afspraken
gemaakt.

c. De voorwaarden waarop de klant de overeenkomst tussentijds kan opzeggen?
Het pensioenfonds is bevoegd de uitvoeringsovereenkomst tussentijds
eenzijdig te wijzigen als er sprake is van nieuwe en/of gewijzigde weten regelgeving, die van dwingend-rechtelijke aard is.
Daarnaast gelden de gebruikelijke verbintenis-rechtelijke opzeggronden.
d. De mogelijkheid en de eventuele condities waaronder de klant tussentijds of aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden kan
overdragen naar een andere toegelaten pensioenuitvoerder?
Ja, het is mogelijk aan het einde van de overeenkomst de liggende gelden over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder. Voorafgaande
aan de collectieve uitgaande waardeoverdracht is Volo pensioen gerechtigd om een due dilligence uit te voeren op de nieuwe pensioenuitvoerder. Hieraan worden de condities gesteld als opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst van Volo pensioen. Deze voorwaarden houden
verband met de verantwoordelijkheid die Volo pensioen als latende
partij heeft bij collectieve waardeoverdracht.

8. In hoeverre voorziet uw APF in de uitvoering van DB-, CDC- respectievelijk DC-regelingen?
Volo pensioen voorziet in DB en CDC regelingen. Via de Rabobank/
PGGM PPI brengen wij DC-regelingen thans naar voren. Volo pensioen
verwacht per 1-1-2018 ook een DC-regeling te bieden.

E. Kostenstructuur
12. Ieder APF is verplicht een weerstandsvermogen aan te houden. Hoe,
en door welke partij(en) is het weerstandsvermogen bij uw APF gefinancierd?
Het weerstandsvermogen wordt initieel door PGGM gefinancierd en
daarna ingebracht door de klanten van Volo pensioen door een opslag
van 0,2% van het ingebrachte vermogen en van de jaarlijkse premie.
Het door PGGM gefinancierde bedrag komt zo beschikbaar voor andere doeleinden zoals het opvangen van mogelijke tegenvallers. Mutaties
in het kringvermogen leiden automatisch ook tot mutaties in het weerstandsvermogen zodat het weerstandsvermogen altijd 0,2% van het
kringvermogen bedraagt. Het weerstandsvermogen kan, tenzij er zich
calamiteiten voordoen, weer mee worden genomen bij een eventueel
vertrek.

9. Welke voorwaarden stelt uw APF aan een klant om een maatwerkkring in te richten?
De kosten voor een maatwerkkring komen voor rekening van de klant.
Dit betekent dat het aan de klant is om te bepalen of de kosten in verhouding staan met de baten van een maatwerkkring. In onze ervaring
is een maatwerkkring vanaf 200 miljoen euro acceptabel. Wij stellen
geen verdere voorwaarden.
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13. Berekent uw APF een opslag in de premie aan de klant voor het op peil
houden van het weerstandsvermogen? Zo ja, wat gebeurt er met de
betaalde bijdrage aan het weerstandsvermogen op het moment dat
een klant de liggende gelden wil overdragen naar een andere uitvoerder?
Ja, er geldt een opslag van 0,2%. Dit weerstandsvermogen ten hoogte
van 0,2% van het vermogen van het uittredende collectief valt vrij aan
dit uittredende collectief.

Transactiekosten binnen fondsen komen voort uit het uitvoeren van de
beleggingsstrategie van het fonds zelf. Deze kosten zijn onderdeel van
de NAV (Net Asset Value). Anderzijds is er sprake van kosten uit hoofde van instroom en uitstroom van vermogen als gevolg van periodieke
herbalancering van de beleggingsportefeuille. De transactiekosten uit
hoofde van herbalancering schatten wij op 1 à 2 basispunten van het
vermogen (per jaar).
g. Overige kosten indien van toepassing?
Geen. Volo pensioen hanteert een all-in tarief voor zowel vermogensbeheer als pensioenbeheer. Alle kosten voor de afgesproken diensten zijn
opgenomen in dit tarief. Voor eventueel afwijkende diensten worden
vooraf nadere afspraken gemaakt.

14. Kunt u per onderstaande kostensoort aangeven of deze bij uw APF
van toepassing is en zo ja, op welke wijze uw APF een vergoeding voor
deze kosten incasseert (ofwel via een opslag op de premie ofwel via
een aparte doorbelasting aan de klant ofwel via onttrekking aan het
vermogen in de collectiviteitkring):
a. Pensioenbeheerkosten (voor deelnemers- en aansprakenadministratie, pensioenuitkeringen, premie-incasso etc.)?
50 euro administratiekosten wordt in rekening gebracht als opslag in
de premie. Daarnaast geldt ongeveer 2% opslag excassokosten voorziening.

15. Op welke van de bovenstaande kostensoorten is BTW van toepassing?
Voor de beheerskosten uit hoofde van beleggingen en de kosten van beleggingstransacties is vrijstelling van BTW op grond van de collectieve
vermogensbeheervrijstelling van toepassing.
Voor het overige hangt het antwoord op de vraag af van de regeling zoals die gevoerd zal worden door Volo pensioen. Volo pensioen
zal de hoor haar gevoerde regeling voorleggen aan de belastingdienst om goedkeuring te krijgen voor toepassing van een vrijstelling.
Wanneer deze wordt verkregen zal over de dienstverlening geen BTW
verschuldigd zijn. Mocht deze goedkeuring niet verkregen worden en de
regeling wordt ongewijzigd in een afzonderlijke kring uitgevoerd of het
fonds heeft momenteel al goedkeuring van de belastingdienst, dan kan
een vrijstelling gelden.

b. Kosten inzake controle op en advies aan het APF?
Deze kosten zijn onderdeel van het all-in tarief vermogensbeheer en
pensioenbeheer.
c. Kosten inzake bestuur van en toezicht op het APF?
Deze kosten zijn inbegrepen in het all-in tarief vermogensbeheer en
pensioenbeheer.
d. Kosten inzake fiduciair beheer van het vermogen?
Deze kosten zijn verrekend in het all-in tarief vermogensbeheer. Dit
all-in tarief voor vermogensbeheer varieert van 21 basispunten voor
grote klanten in een gedeelde kring tot 30 basispunten plus een vaste
opslag voor een maatwerkkring.

16. Hoe delen de klanten in de ontwikkeling van uw APF, met andere woorden: worden de kosten gedurende de eerste contractperiode aangepast (positief of negatief) als de daadwerkelijke groei hoger of lager
uitvalt dan de beoogde groei?
Het tarief dat in rekening wordt gebracht is gebaseerd op een business
case die voor de eerste 5 jaar is opgesteld en waarin een realistische
groei ambitie is opgenomen. In deze 5 jaarsperiode wordt voor alle
klanten hetzelfde prijsbeleid gehanteerd.
De daadwerkelijke kosten kunnen gedurende de eerste contractperiode
alleen in het voordeel van de klanten worden aangepast.

e. Operationele beheerskosten uit hoofde van de beleggingen?
Deze zijn inbegrepen in het all-in tarief vermogensbeheer.
f.

Kosten van beleggingstransacties?
De kosten zijn afhankelijk van het aantal transacties binnen een fonds,
tussen fondsen bij herbalancering en van het type beleggingen waarin
gemuteerd wordt.
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F. Administratieve inrichting
17. `Hoe ziet de IT-infrastructuur (systemen, koppelingen) van uw APF eruit?

Programma

Doel

Algemeen
Website

Eigen bouw

De internetpagina van het APF

MS Office

Licentie

Microsoft Office pakket, bestaande uit o.a. Word, Excel, Outlook,
PowerPoint. Dit is onderdeel van de kantoorautomatisering

Bestuurdersportaal

Eigen bouw

Portaal voor bestuur van het APF

CODA

Licentie

CODA is het systeem voor de financiële administratie (het grootboek
en het debiteurenbeheer)

Dynamo

Licentie

Rekentool actuariaat

CRA

Eigen bouw

Systeem t.b.v. excasso en interface naar Raet

RAET

Extern

Systemen t.b.v. Bruto/netto

Pelican

Licentie

Betalingssysteem

Pensioenregister

Extern

Landelijk pensioenregister (extern)

Piramide

Extern

Portalen

Extern

Financieel

Pensioenbeheer
Het pensioenadministratiesysteem voor het beheren en administreren van
de aanspraken en basisgegevens
Via het deelnemers-en werkgeversportaal kan informatie worden
geraadpleegd door de aangesloten klanten

Vermogensbeheer
SimCorpDimension

Licentie

SimCorpDimensionis het backoffice systemen voor het administreren v
an de beleggingen

Bloomberg

Licentie

Frontofficesysteem vermogensbeheer

Risk Metrics

Licentie

Systeem voor financialrisk management

		

G. Tot slot

18. Zal uw APF dan wel de organisatie(s) achter het pensioenbeheer en
het vermogensbeheer voor uw APF een ISAE 3402 certificering verkrijgen of een ander soort certificering met een kwaliteitsoordeel? Zo
ja, op welke onderdelen heeft deze ISAE 3402 certificering betrekking
(pensioenbeheer en/of vermogensbeheer)?
De uitbestedingspartner beschikt voor vermogensbeheer al over een
ISAE 3402 verklaring die jaarlijks wordt vernieuwd. Deze verklaring
geldt tevens voor Volo pensioen.
Er wordt een apart pensioenadministratiesysteem ingericht voor Volo
pensioen waarvoor een ISAE 3402 verklaring verkregen zal worden.

19. Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format maximaal 500 woorden).
Volo pensioen is het nieuwe algemeen pensioenfonds met jarenlange
ervaring. Wij waren, zijn en blijven van pensioen. Wij richten ons op
duurzame pensioenvoorzieningen voor onze deelnemers en de wereld
waarin zij leven. Daarbij halen we het maximale uit het collectief en
door slim samenwerken.
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Over Sprenkels & Verschuren
Sprenkels & Verschuren is een puur Nederlands actuarieel adviesbureau. Wij willen onze
klanten helpen om de juiste beslissingen te nemen. Daarbij zijn wij in staat om het zeer
ingewikkeld te maken, maar wij houden het bij voorkeur eenvoudig. Ons hele team
bestaat uit ruim 50 ervaren professionals.
Bel 020 564 3110 voor algemene informatie over ons bedrijf of mail met Tobias Bastian
(tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl) of Marianne Doelman
(marianne.doelman@sprenkelsenverschuren.nl) voor meer informatie over uitvoerings- en
organisatievraagstukken, strategische toekomstdicussies, selectie- of transitietrajecten.

