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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van de vereffenaars van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie over het jaar 2018. 1
Na een lange voorbereiding in 2017 en 2018 is het fonds per 1 oktober 2018 in liquidatie gegaan en zijn de pensioenverplichtingen
en het fondsvermogen per die datum overgedragen naar PFZW. De liquidatie wordt naar verwachting in de loop van de eerste
helft van 2020 afgewikkeld. Het bestuur dat tot 1 oktober in functie was treedt op als college van vereffenaars.
De verplichtstelling voor deelname aan het fonds is per 1 oktober 2018 ingetrokken.
Om het verschil in dekkingsgraad met PFZW te overbruggen en om de overdrachts- en liquidatiekosten te financieren moesten de
pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen bij de overdracht naar PFZW met 9,3% worden gekort. Het college van
vereffenaars beseft dat dit bij de belanghebbenden hard is aangekomen, zeker als daarbij in aanmerking genomen wordt dat de
pensioenen in 2013 en 2014 al in totaal met 9% werden gekort om de dekkingsgraad (enigszins) te herstellen. In dit
bestuursverslag legt het college van vereffenaars nogmaals verantwoording af over de genomen besluiten, die naar de stellige
overtuiging van het college van vereffenaars op een wat langere termijn in het belang van de deelnemers zijn.
In zijn beschikking van 6 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam het verzoek van het
Verantwoordingsorgaan afgewezen om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van het fonds vanaf 1
januari 2014 tot heden. Ook het verzoek van het Verantwoordingsorgaan om de vereffenaars (destijds bestuur) van zijn taken te
ontheffen en een bewindvoerder aan te stellen werd door de Ondernemingskamer afgewezen. Hoewel de Ondernemingskamer
het college van vereffenaars in het gelijk heeft gesteld, was hiermee geenszins een werkbare verhouding tussen de vereffenaars en
VO ontstaan. Een werkbare verhouding tussen bestuur, Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan was noodzakelijk om de
collectieve waardeoverdracht naar PFZW tot een goed einde te brengen. In overleg met de Raad van Toezicht heeft de
vereffenaars aan de benoemende organisaties van werkgevers en werknemers gevraagd de leden van het VO te ontslaan en om
nieuwe VO-leden te benoemen. In dit verslag van vereffenaars besteedt het college van vereffenaars hier uiteraard aandacht aan.
Het college van vereffenaars dankt iedereen die zich in 2018 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds. Het college van
vereffenaars heeft verslag van vereffenaars 2018 en de daarbij behorende staten voor DNB vastgesteld op 25 juni 2019.
Utrecht, 25 juni 2019
R.P. van Leeuwen, werkgeversvoorzitter

1

H.J. van der Meer, werknemersvoorzitter/secretaris

Alle beschouwingen in dit verslag over premie, financiering, pensioen- en beleggingsbeleid hebben slechts betrekking

op de periode tot 1 oktober 2018. Per 1 oktober 2018 heeft het fonds alle pensioenverplichtingen en het grootste deel
van de beleggingen overgedragen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn en per die datum is het fonds in liquidatie
gegaan en voert het geen pensioenregeling meer uit.
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Samenvatting
Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie
Bezoekadres: Noordweg Noord 150 3704 JG Zeist
Postadres: Postbus 8, 4840 AA Prinsenbeek
Ultimo 2018:
College van vereffenaars
De heer H.J. van der Meer (werknemersvoorzitter)
De heer R.P. van Leeuwen (werkgeversvoorzitter/secretaris)
De heer A.M. Hoekstra
Mevrouw. I. van Eekelen
De heer P. Mannaert
De heer N. Passchier
De heer P.H.W.M. Peters
De heer J.E. Sutherland
Verantwoordingsorgaan
De heer J. de Groot (voorzitter)
De heer J.W. Boot
De heer H. Burger
De heer F. Moulis
Raad van Toezicht
De heer C.J.M. de Wit
Mevrouw M.J.C.M. van der Poel
De heer R. Waals
Uitvoeringsorganisatie
Pensioenbeheer
Centric Pension and Insurance Solutions B.V.
Vermogensbeheer
Vastgoed beheerder: Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
Bewaarder en beleggingsadministrateur: KAS BANK N.V.
Beleggingscoördinator: de heer R. Braaksma (BB3.0 B.V.)
Beleggingsadviseur: de heer M. Vijver (The Index People B.V.)
Vermogensbeheerders:
•

Achmea Investment Management B.V.

•

Northern Trust

•

Blackrock

•

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

•

BNP Paribas
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Adviserend actuaris
De heer drs. F. Verschuren AAG, de heer mr. R. Dijkstra, Sprenkels & Verschuren B.V.
Waarmerkend actuaris
De heer drs. B.A. Weijers AAG, Willis Towers Watson
Externe accountant
De heer drs. L.H.J. Oosterloo RA, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Compliance officer
De heer mr. E. Klein
Bestuursondersteuning
De heer J. de Winter, BB3.0 B.V.
De heer R. Braaksma, BB3.0 B.V.
Mevrouw A. de Kruijf, BB3.0 B.V.
De heer D. ter Hennepe, BB3.0 B.V.

Financiële positie
De beleidsdekkingsgraad van het fonds is in 2018 (tot en met 30 september 2018) gestegen van 92,7% tot 94,8%. Deze lag
daarmee eind 2017 en eind september 2018 onder het minimaal vereiste niveau (104,2%) en daarmee ook onder het vereiste
niveau (117,2%).
Als gevolg daarvan moest het college van vereffenaars een aangepast herstelplan opstellen, waaruit blijkt dat het reservetekort
(het verschil met het vereiste niveau) binnen 10 jaar wordt opgeheven. De belangrijkste maatregel in het herstelplan is het niet
verhogen van de pensioenen voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Eventuele kortingen zouden worden
gespreid over een periode van 10 jaar.
Uit het herstelplan 2018 bleek dat er geen korting hoeft te worden toegepast om eind 2027 uit reservetekort te komen. Wel zou er
ultimo 2019 een onvoorwaardelijke korting van circa 3% nodig zijn om het dekkingstekort (het verschil met het minimaal vereiste
niveau) op te heffen. Dit vooruitzicht is theoretisch, omdat het fonds per 1 oktober 2018 in liquidatie is gegaan en omdat in
verband daarmee de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 oktober 2018 zijn overgedragen naar PFZW.
Financieel beleid
Om aan de doelstelling van het fonds te voldoen moeten er voldoende activa worden gevormd om toekomstige pensioenuitgaven
te kunnen dekken. Het college van vereffenaars hanteerde in 2018 hierbij de beleidsinstrumenten premiebeleid, toeslagenbeleid
en beleggingsbeleid.
Premiebeleid
De pensioenregeling was een uitkeringsovereenkomst die wordt gefinancierd met een doorsneepremie. De pensioenregeling werd
door sociale partners vastgesteld. Het college van vereffenaars liet sociale partners weten voor welke premie het fonds deze
regeling kan uitvoeren op basis van bepaalde aannames over rentestand, rendement en kosten. Sociale partners stelden dan in
principe deze premie ter beschikking. Het college van vereffenaars kon echter, in situaties waarin sociale partners niet in staat zijn
om in onderlinge samenspraak de regeling dan wel de premie aan te passen aan de eisen van wet- en regelgeving, haar eigen
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verantwoordelijkheid nemen en de premie op kostendekkend niveau vaststellen. Jaarlijks beoordeelde het college van
vereffenaars of de premie kostendekkend is en voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Indien nodig werd de premie aangepast. Als de kostendekkende premie hoger was dan voor sociale partners acceptabel is,
moesten sociale partners de pensioenregeling voor de toekomstige opbouw aanpassen.
De premie voor 2018 werd vastgesteld op 29,5% voor de pensioenregeling en op 2,5% voor de VPL-regeling. Bovendien werd in
overleg met sociale partners een extra VPL-premie van 1% vastgesteld. Deze extra premie diende voor de financiering van de
koopsom die benodigd is voor inkoop van de (een deel van de) resterende voorwaardelijke VPL-aanspraken per 1 oktober 2018,
gelijktijdig met de beoogde collectieve waardeoverdracht van de pensioenen naar PFZW. De inkoop van deze voorwaardelijke
aanspraken heeft plaatsgevonden in de pensioenregeling van PFZW, nadat hierop een korting was toegepast overeenkomstig de
korting op van de onvoorwaardelijke pensioenen en vermeerderd met een extra korting in verband met de verzwaring van
financieringslast van VPL-rechten door nieuwe DNB-voorschriften.

Toeslagenbeleid
Het fonds besliste jaarlijks of en in hoeverre een toeslag op pensioenaanspraken en pensioenrechten van de deelnemers, gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden kon worden toegekend. Alleen als en voor zover de middelen van het fonds toereikend zijn
voor een toeslag, werd deze toegekend. De toeslagverlening op pensioenaanspraken en pensioenrechten was voorwaardelijk. Voor
deze voorwaardelijke toeslagverlening werd geen reserve gevormd en werd geen premie betaald. De toeslagverlening werd uit
beleggingsrendement gefinancierd. Het toeslagbeleid was gebaseerd op toekomstbestendige toeslagverlening. De hoogte van de
toeslag was afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad en de toeslagambitie.
Op de pensioenaanspraken en –rechten kon een toeslag verleend worden van maximaal de stijging van het CBSconsumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens afgeleid, gemeten over de periode van oktober tot oktober voorafgaande aan de
datum van toekenning.
Het college van vereffenaars heeft, gezien de financiële positie van het fonds, besloten om per 1 januari 2018 geen toeslag te
verlenen.
De totale indexeringsachterstand bedraagt daarmee 24,96% voor actieven en 18,58% voor gepensioneerden.
Beleggingsbeleid
Het pensioenfonds belegde vanuit de prudent-person regel. Hierbij moesten de beleggingen voldoen aan kwalitatieve beginselen
van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico’s. Dit hield onder andere in dat het beleggingsbeleid werd afgestemd op de
verplichtingenstructuur van het pensioenfonds tegen marktwaarde. Binnen het strategische beleggingsbeleid werden jaarlijks
normportefeuille, bandbreedtes en beleggingsrichtlijnen vastgesteld. Deze waren mede gebaseerd op de investment beliefs van
het fonds en op een ALM-studie die in 2015 is uitgevoerd.
Het beleggingsrendement bedroeg in 2018 (tot 1 oktober): € 21.952 (*1000).
Over 2018 is een geen z-score vastgesteld, omdat de verplichtingen en de beleggingen per 1 oktober 2018 zijn overgedragen naar
PFZW. Bovendien is de verplichtstelling voor het fonds per 1 oktober 2018 ingetrokken. Een eventuele negatieve performancetoets
heeft daarmee geen gevolgen voor te verlenen vrijstellingen. De laatst vastgestelde z-score ver 2017 bedroeg - 0,2.
Kosten
Vanaf 1 oktober heeft het fonds geen deelnemers meer. Naast de reguliere kosten voor de pensionuitvoering en
vermogensbeheer, zijn in het verslagjaar de meeste kosten gemoeid met de transitie naar PFZW. Totaal waren de kosten € 7.936
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(*1000), verdeeld over de volgende activiteiten:
Pensioenuitvoeringskosten

1270

Vermogensbeheerkosten

2021

Transactiekosten

1372

Transitiekosten (administratie en vermogen naar PFZW)

3273

Totaal kosten

7936

Pensioenregeling
Sinds 1 januari 2015 was er sprake van één pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949. Daarvoor kende het fonds twee
pensioenregelingen: een pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 en een pensioenregeling voor deelnemers geboren
voor 1950. Vanaf 2015 vond er geen opbouw meer plaats in de regeling voor deelnemers geboren voor 1950.
De pensioenleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen
bedroeg per 1 januari 2018 1,77%, het opbouwpercentage voor het partnerpensioen 1,239%. De pensioenpremie bedroeg in 2018
33% (waarvan 29,5% voor pensioenregeling en 3,5% voor VPL(Waarvan 1% vooruit ontvangen premie))). De franchise bedroeg €
12.028.
In verband met de collectieve waardeoverdracht naar PFZW is voor de actieve deelnemers en de arbeidsongeschikte deelnemers
de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het opgebouwde partnerpensioen per 30 september 2018 in overeenstemming
gebracht met de verhouding tussen deze pensioensoorten zoals bepaald in het pensioenreglement van PFZW. Daarmee werd een
deel van het opgebouwde partnerpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen. Voor de omzetting is een collectieve actuarieel
neutrale ruilfactor vastgesteld. De omzetting is conform artikel 83 PW aan de individuele deelnemers voorgelegd met de vraag of
zij hiertegen bezwaar hadden. Er zijn geen bezwaren ingediend.
Goedkeuring Raad van Toezicht
De goedkeuring van de Raad van Toezicht over het door het college van vereffenaars gevoerde beleid is opgenomen in hoofdstuk
12 van dit jaarverslag.
Oordeel Verantwoordingsorgaan
Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over het door het college van vereffenaars gevoerde beleid is opgenomen in
hoofdstuk 13 van dit jaarverslag.
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1 Meerjarenoverzicht/kerncijfers
2018

2018

2017

31 dec.

30 sept.

2016

2015

Aantallen
Actieve deelnemers (t/m 30 september 2018)

0

3.575

3.670

3.625

3.539

Gewezen deelnemers (t/m 30 september 2018)

0

6.394

5.590

5.583

5.491

Werkgevers

0

672

651

636

646

Ouderdomspensioen

0

1.640

1.462

1.373

1.295

Partnerpensioen

0

576

516

503

476

Wezenpensioen

0

28

32

31

33

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0

0

36

43

48

Prepensioen

0

0

0

0

0

Franchise

-

12.028

11.829

11.675

11.395

Ouderdoms- en partnerpensioen

-

29,50%

30,10%

29,80%

24,50%

VPL-aanspraken

-

3,50%

2,40%

2,70%

2,50%

Ouderdomspensioen

-

1,77%

1,77%

1,77%

1,77%

Partnerpensioen

-

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

Gepensioneerden (t/m 30 september 2018)

Premiepercentage

Opbouwpercentage per dienstjaar

Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0%

0%

0%

0%

Actieve deelnemers

0%

0%

0%

0%

Pensioenuitvoering
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Feitelijke premie (tot 1 oktober 2018)

16.132

19.837

19.511

18.259

Kostendekkende premie (tot 1 oktober 2018)

16.935

23.913

20.901

21.059

Gedempte premie (tot 1 oktober 2018)

14.643

20.387

19.562

17.686

3.172

2.478

1.570

1.861

12.565

16.331

15.323

14.384

43.954

800.242

755.487

694.835

849.436

854.324

785.980

1,52%

1,40%

1,70%

94,50%

94,20%

88,40%

88,40%

Vereiste dekkingsgraad (in %) (2018 tot 30 september)

117,30%

117,20%

117,80%

118,30%

Beleidsdekkingsgraad (in %) (2018 per 30 september)

94,80%

92,70%

83,50%

881

66.721

43.811

76.899

75.030

96

228.841

244.274

218.235

204.489

Vastrentende waarden

0

497.936

450.558

444.663

399.816

Derivaten

0

-

215

233

43.067

14.808

12.945

Pensioenuitvoeringskosten
Uitkeringen

Vermogenssituatie en solvabiliteit
Pensioenvermogen
Pensioenverplichtingen (t/m september 2018)

0

855.913

Gemiddelde interest van verplichtingen
0

Aanwezige dekkingsgraad (in %) (2018 per 30 september)

88,8%

(3)

Beleggingsportefeuille (per 31 december 2018)
Vastgoedbeleggingen
Aandelen

Overige beleggingen

10.583

18.814

Beleggingsperformance (2018 niet te meten vanwege
verkoop medio september 2018)
Beleggingsrendement in %

0

5,94%

8,20%

0,13%

Benchmark in %

0

6,14%

8,57%

1,10%

Performance

0

-/- 0,04

0,08

0,23

Z-score

0

-/- 0,2

-/-0,25

0,03
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2. Het pensioenfonds
In dit hoofdstuk wordt de samenstelling en werkwijze van het pensioenfonds beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op externe
partijen waarvan het pensioenfonds gebruik maakt.

2.1 Over het pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie (hierna: het fonds) is opgericht in 1967 en statutair gevestigd in
Utrecht. Het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41178164. De laatste statutenwijziging
vond plaats op 7 juli 2017. Het fonds is sinds 1 januari 2018 niet meer aangesloten bij de Pensioenfederatie.
Doelstelling van het fonds was het uitkeren van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met
inachtneming van de statuten en reglementen. Het fonds probeerde dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten
ondernemingen. De gelden werden belegd en beheerd en het fonds deed daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlijden en
arbeidsongeschiktheid.
Vanaf 1-10-2018 is het enige doel van het fonds nog vereffening (van rechtswege, dus de statuten behoeven geen wijziging). De
vereffenaars zullen daarbij het principe van de evenwichtige belangenbehartiging niet uit het oog verliezen.
Missie
Het pensioenfonds voert de pensioenregeling voor de sector Tandtechniek op een betrouwbare en degelijke wijze uit, passend bij
de risicohouding van het fonds. Ook in moeilijke financiële tijden zorgt het fonds voor een evenwichtige belangenbehartiging voor
alle doelgroepen. Het fonds communiceert daarover duidelijk en laagdrempelig. Kostenbewustzijn staat hoog in het vaandel.
Visie
De pensioenwereld zal ook in de komende jaren in hoog tempo blijven veranderen met verschuivende opvattingen over
solidariteit, een nieuwe vormgeving voor het pensioenproduct met een sterkere nadruk op individueel eigenaarschap en een
toegenomen risicobewustzijn bij deelnemers. Het fonds heeft daarom de afgelopen jaren naar wegen gezocht om middels een
collectieve waardeoverdracht op te gaan naar een groter pensioenfonds (zie strategie hieronder.
Strategie
Een kernpunt van de in 2016 geformuleerde strategie is dat gestreefd wordt naar opgaan in een groter pensioenfonds en wel
zodanig dat de belangen van de deelnemers aantoonbaar beter gediend zijn dan bij een zelfstandig voortbestaan en op een wijze
die past bij de risicohouding van het fonds. Bij een keuze voor een andere pensioenvoorziening en/of uitvoeringswijze heeft het de
voorkeur van het fonds om verleden (dat wat aan pensioen opgebouwd is) en toekomst (dat wat aan pensioen opgebouwd gaat
worden) in een hand te leggen. Op basis van het in 2016 en begin 2017 uitgevoerde onderzoek heeft het college van vereffenaars
vastgesteld dat het overdragen van de pensioenen naar PFZW voldoet aan de in de strategie geformuleerde doelstelling en criteria.
Met het besluit om het fonds te liquideren en de overdracht van de pensioenen naar PFZW heeft het college van vereffenaars de
strategische doelstelling in 2018 weten te realiseren.
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2.2 College van vereffenaars
Samenstelling
Het paritaire college van vereffenaars is op 31 december 2018 als volgt samengesteld:
Leden werkgevers

Benoemd tot

Organisatie

De heer P. Mannaert

Einde vereffening

VLHT

De heer J.E. Sutherland

27-08-2022

VLHT

De heer R.P. van Leeuwen

10-12-2019

BTT

De heer P.H.W.M. Peters

01-01-2021

NWVT

De heer H.J van der Meer

13-08-2019

FNV

De heer N. Passchier

21-06-2021

CNV Vakmensen

De heer A.M. Hoekstra

16-02-2021

De Unie

21-06-2021

FNV

Leden werknemers

Lid pensioengerechtigden
Mevrouw I. van Eekelen

De samenstelling van het college van vereffenaars is in 2018 niet gewijzigd:
De heer Van der Meer is per 1 januari 2018 benoemd tot werknemersvoorzitter
De heer Van Leeuwen is per 1 januari 2018 benoemd tot werkgeversvoorzitter/secretaris
De heer Sutherland is per 27 augustus 2018 herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode.
De heer Mannaert is op 4 december 2018 per 1 maart 2018 herbenoemd tot einde vereffening.
Vergaderdata, studiedagen en overige bijeenkomsten
Het college van vereffenaars heeft in 2018 5 keer op reguliere basis vergaderd: 16 februari, 11 april, 20 juni, 19 september en 4
december. Er werd 1 extra vergadering belegd op 14 maart 2018 in verband met de besluitvorming over de liquidatie en
voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar PFZW.
De belangrijkste onderwerpen voor het college van vereffenaars waren: de voorbereidingen op de collectieve waardeoverdracht
naar PFZW en in verband daarmee de informatievoorziening aan de deelnemers en de verkoop van de illiquide beleggingen.
Op 4 december 2018 heeft het college van vereffenaars zichzelf geëvalueerd.
Het voltallige college van vereffenaars vergaderde eenmaal met het Verantwoordingsorgaan op 20 juni en driemaal met de Raad
van Toezicht op 14 maart, 20 juni en 4 december 2018. Een delegatie van het college van vereffenaars vergaderde op 5 april met
het Verantwoordingsorgaan.
Bestuurlijke commissies
In verband met toenemende complexiteit en de vele taken van het college van vereffenaars heeft het fonds een aantal bestuurlijke
commissies ingesteld. Deze commissies doen voorbereidend werk in kwesties waarover het college van vereffenaars een besluit
moet nemen. Zij kunnen in de voorbereidingsfase dieper ingaan op de achtergronden en consequenties van te nemen
beleidsbeslissingen. De leden van de bestuurlijke commissies kunnen zich laten bijstaan door externe deskundigen. De commissies
zijn bij voorkeur paritair samengesteld en de leden worden door het college van vereffenaars benoemd.
In 2018 waren de volgende bestuurlijke commissies werkzaam:
Beleggingsadviescommissie
Het college van vereffenaars van het fonds laat zich op het gebied van vermogensbeheer ondersteunen door de
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beleggingsadviescommissie (BAC). De BAC geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van vereffenaars ten behoeve
van het door het college van vereffenaars vast te stellen beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. De BAC bestond in 2018 uit
vier bestuursleden. Ook In 2018 heeft de BAC ondersteuning gekregen van de heer M. Vijver, The Index People, als externe
beleggingsadviseur van het fonds en de heer R. Braaksma, BB3.0, als operationeel coördinator voor de beleggingen. De BAC
vergaderde in 2018 4 keer.
Samenstelling in 2018:
De heer P. Mannaert (voorzitter)
De heer R.P. van Leeuwen
De heer H.J. van der Meer
Mevrouw I. van Eekelen.
De beleggingsadviescommissie is per 1 oktober 2018 opgeheven.
Risicocommissie
Het college van vereffenaars van het fonds laat zich op het gebied van risicomanagement ondersteunen door de risicocommissie.
Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van vereffenaars ten behoeve van het door het college
van vereffenaars vast te stellen risicobeleid en over de uitvoering daarvan. Zij controleert en begeleidt de (externe) adviseurs op
het gebied van het jaarwerk en monitort en controleert de administratieve ondersteuning op het gebied van de uitvoering van de
dienstverlening. De risicocommissie bestond in 2019 uit vier leden. De risicocommissie vergaderde in 2018 drie keer.
Samenstelling in 2018:
De heer J.E. Sutherland (voorzitter)
De heer R.P. van Leeuwen
De heer P.H.W.M. Peters
De heer A.M Hoekstra.
De risicocommissie is per 1 januari 2019 opgeheven.
Jaarwerkcommissie
Het college van vereffenaars van het fonds laat zich op het gebied van het jaarwerk ondersteunen door de jaarwerkcommissie. De
jaarwerkcommissie wordt gevormd door twee leden uit de risicocommissie en is verantwoordelijk voor de begeleiding van het
jaarwerk en het beoordelen van het functioneren van de externe accountant, externe actuaris en de administrateur en ziet toe op
de daadwerkelijke oplevering van het jaarwerk binnen de gestelde termijnen. Tevens adviseert zij het college van vereffenaars
over te nemen maatregelen naar aanleiding van de besprekingen met deze adviseurs. De jaarwerkcommissie vergaderde in 2018
twee keer.
Samenstelling op 31 december 2018:
De heer J.E. Sutherland (voorzitter)
De heer A.M Hoekstra.
Communicatieadviescommissie
Het college van vereffenaars van het fonds laat zich op het gebied van communicatie ondersteunen door de
communicatieadviescommissie. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van vereffenaars ten
behoeve van het door het college van vereffenaars vast te stellen communicatiebeleid en over de uitvoering daarvan. De
commissie bestaat uit drie bestuursleden en krijgt ondersteuning van communicatiespecialisten van de pensioenadministrateur en
een extern bureau. De communicatieadviescommissie vergaderde in 2018 twee keer.
Samenstelling in 2018:
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De heer P.H.W.M. Peters (voorzitter)
De heer P. Mannaert
Mevrouw I. van Eekelen.
De communicatiecommissie is per 1 oktober 2018 opgeheven.
Voorzittersoverleg
Het voorzittersoverleg bereidt procesmatig de bestuursvergaderingen voor en is voor bestuursondersteuning het eerste
aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken rond het fonds. Het voorzittersoverleg onderhoudt daarnaast externe contacten
met DNB, AFM, sociale partners, contractpartijen, adviseurs, pers en intern met Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht. Het
voorzittersoverleg vindt plaats voor zover nodig en vooraf aan een bestuursvergadering.
De voorzitters vormden samen met de heren De Winter en Braaksma van bestuursondersteuning tevens de stuurgroep voor de
collectieve waardeoverdracht naar PFZW.
Functionaris gegevensbescherming
Tot functionaris gegevensbescherming is benoemd de heer J Sutherland, lid van het college van vereffenaars en voorzitter van de
risicocommissie.
2.3 De Raad van Toezicht
Taken, samenstelling, vergaderdata
De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen en heeft als taak toezicht te houden
op het beleid van het college van vereffenaars en op de algemene gang van zaken in het fonds. De leden zijn benoemd door het
college van vereffenaars op voordracht van het Verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien
op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door de vereffenaars. De Raad van Toezicht legt verantwoording
af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
De Raad van Toezicht staat het college van vereffenaars met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van de
vereffenaars.
De Raad van Toezicht was tot 31 december 2018 als volgt samengesteld:
De heer C.J.M. de Wit (voorzitter)
Mevrouw M.J.C.M Van der Poel
De heer R. Waals.
In totaal heeft de Raad in 2018 11 keer vergaderd, waarvan vijf vergaderingen intern, drie met (een delegatie van) het college van
vereffenaars en drie met het Verantwoordingsorgaan. Voorts hebben de leden van de Raad met regelmaat informeel overleg
gevoerd met de bestuursvoorzitters, de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan en de voorzitters van de
beleggingsadviescommissie en de risicocommissie.
In hoofdstuk 12 is het rapport en de goedkeuring van de Raad van Toezicht verwoord.

2.4 Het Verantwoordingsorgaan
Taken, samenstelling en vergaderdata
Het college van vereffenaars legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is
uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van de vereffenaars, over
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het door het college van vereffenaars uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Het
Verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van
Toezicht en overige informatie. Het Verantwoordingsorgaan kent een zittingsduur van maximaal 4 jaar en bestaat uit 5 leden: 3
vertegenwoordigers van deelnemers, 1 vertegenwoordiger van gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van werkgevers.
Het Verantwoordingsorgaan is op 31 december 2018 als volgt samengesteld (1):
Leden

Benoemd tot (2)

Geleding

De heer J. de Groot (voorzitter)

2022

Werknemers

De heer J.W. Boot

2022

Werknemers

De heer H. Burger

2023

Werkgevers

De heer F. Moulis

2023

Werknemers

Vacature
(1)

Gepensioneerden
De leden van het VO zijn in maart benoemd als opvolgers van de heren Stroot, Silvius, Slottje (allen namens
werknemers) en Jagt (namens werkgevers). De heren Stroot, Silvius en Slottje werden in maart 2018 door de
vakorganisaties ontslagen als lid van het VO. De heer Jagt heeft zelf ontslag genomen.

(2)

De zittingstermijnen van de heren Groot en Boot zijn de lopende termijnen die golden voor hun voorgangers de heren
Stroot en Silvius. De heren Burger en Moulis zijn per 1 januari 2019 herbenoemd in verband met het verstrijken van de
lopende zittingstermijnen van hun voorgangers de heren Jagt en Slottje.

Het Verantwoordingsorgaan heeft eenmaal vergaderd met een delegatie van het college van vereffenaars en driemaal met de
Raad van Toezicht. Het Verantwoordingsorgaan was aanwezig in de bestuursvergadering van 20 juni. In hoofdstuk 13 is het oordeel
van het Verantwoordingsorgaan verwoord.

2.5 De geschillencommissie
De geschillencommissie adviseert bij geschillen over besluiten van de vereffenaars. Het kan gaan om geschillen met deelnemers,
gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers. In 2018 is er geen geschil aan de
commissie voorgelegd.
Samenstelling per 31 december 2018:
De heer E. Nooij, voorzitter
Mevrouw A. van Wiefferen (lid namens werkgeversorganisaties)
Mevrouw N. Engmann (lid namens werknemersorganisaties).

2.6 Uitbesteding
Het college van vereffenaars heeft een uitbestedingsbeleid vastgesteld aan de hand waarvan overeenkomsten voor advisering
en/of uit te voeren opdrachten zijn opgesteld en ondertekend.
Het college van vereffenaars heeft de uitvoering van het pensioenbeheer en het vermogens- en vastgoedbeheer uitbesteed en
vastgelegd in overeenkomsten.
Pensioenbeheer
Het fonds heeft de uitvoering van het pensioenbeheer uitbesteed aan Centric Pension and Insurance Solutions. Het fonds heeft
Centric daarbij gemandateerd voor de hieraan verbonden werkzaamheden, zoals het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten
met werkgevers, het invorderen van de relevante pensioenpremie, het vaststellen en uitbetalen van de pensioenuitkeringen en het
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communiceren richting (gewezen) deelnemers. De uitbestedingsovereenkomst is in verband met de liquidatie van het fonds per 31
december 2018 beëindigd.
Vermogensbeheer
Vanaf 1 april 2017 is de organisatie als volgt:
Bewaarder en administrateur:

Kasbank (tot 31/12/2018)

Beleggingsadviseur:

The Index People (tot 1 oktober 2018)

Coördinatie beleggingen:

BB3.0 (tot liquidatiedatum)

Operationeel vermogensbeheerders
De operationeel vermogensbeheerders zijn verantwoordelijk voor het operationele beleggingsbeleid. Ze zijn gehouden aan de
geformuleerde randvoorwaarden (de mandaatrichtlijnen) en mogen slechts hierbinnen gebruik maken van een discretionaire
bevoegdheid. Beslissingen die consequenties kunnen hebben voor het strategisch beleggingsbeleid en de daarvan afgeleide
randvoorwaarden worden slechts in overleg met het college van vereffenaars genomen. De operationeel vermogensbeheerders
waren Achmea Investment Management, Blackrock en Northern Trust. De verschillende operationele vermogensbeheerders
waren belast met de beleggingen in aandelen, vastrentende waarden, liquiditeiten en private equity.
Syntrus Achmea Real Estate and Finance is nog belast met de verkoop en uitvoering van de beleggingen in de zogenaamde “area
funds” Noord-Amerika, Azië en Europa.

2.7 Samenwerkende organisaties
De volgende organisaties dragen leden voor het college van vereffenaars voor en benoemen de leden van het
verantwoordingsorgaan:
•

Vereniging van Laboratorium houdende Tandtechnici in Nederland (VLHT) Postbus 31441 6503 CK Nijmegen (024) 356 49 71

•

Branchevereniging Tandtechniek (BTT) Postbus 658 3700 AR Zeist (030) 691 57 54

•

Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT) Postbus 576 6800 AN Arnhem info@nwvt.nl

•

FNV Postbus 9208 3506 GE Utrecht (030) 273 82 22

•

De Unie, vakbond voor Industrie en Dienstverlening (De Unie), Multatulilaan 12, 4103NM Culemborg (0345) 851 961

•

CNV Vakmensen (CNV) Postbus 2550 3500 GM Utrecht (030) 751 10 07

Een bestuurslid namens pensioengerechtigden kan, onder voorwaarden, worden voorgedragen door de werknemersverenigingen,
verenigingen van pensioengerechtigden en kiesgerechtigde pensioengerechtigden.

2.8 Externe partijen
Het fonds werkt samen met de volgende externe partijen:
Adviserend actuaris
De heer drs. F. Verschuren AAG, de heer mr. R. Dijkstra, Sprenkels & Verschuren, Actuarissen Consultants
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Waarmerkend actuaris
De heer drs. B.A. Weijers AAG, Willis Towers Watson
Externe accountant
De heer drs. L.H.J. Oosterloo RA, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Compliance officer
De heer mr. E. Klein
Adviseur
De heer M. Vijver, The Index People B.V., beleggingsadviseur.
Bestuursondersteuning (BB3.0 B.V.)
De heer. J. de Winter, de heer R. Braaksma, mevrouw A. de Kruijf en de heer D. ter Hennepe
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3 Financiële informatie
In dit hoofdstuk geeft het college van vereffenaars inzicht in de financiële positie, het pensioenvermogen en de voorzieningen van
het pensioenfonds. Tevens zijn de kosten van het pensioenfonds hier opgenomen.

3.1 Pensioenvermogen en voorzieningen
Samenvatting financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar

Verloop Technische Voorziening

Pensioenvermogen
Primo

800.242

Beleggingsresultaat

20.283

Voorziening

Dekkingsgraad

849.436
-1.669

Premie

16.132

13.025

Uitkeringen

-12.565

-12.696

Wijziging Markrente

8.664

Wijzigingen actuariële uitgangspunten

1.789

Overig

-3.279

-2.636

-776.859

-776.859

Korting

94,2

-79.054

Collectieve waardeoverdracht
Ultimo

43.954

-

-

Saldo baten en lasten over de afgelopen jaren
Bedragen x 1.000 euro

2018

2017

2016

2015

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Premieresultaat

-1.284

-879

1.714

-218

2.830

Interestresultaat

13.214

55.154

-20.297

-50.182

-81.737

Overig resultaat

81.218

-4.632

10.891

912

12.622

93.148

49.643

-7.692

-49.488

-66.285

Het overig resultaat (81.218)) bestaat voornamelijk uit de korting van 9,3 % (-79.054).
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Dekkingsgraad ultimo voorgaande jaren (op basis van de jaarrekening)
2017

2016

2015

2014

2013

Dekkingsgraden ultimo

94,2%

88,4%

88,4%

94,3%

104,0%

Gemiddelde interest van verplichtingen

1,52%

1,37%

1,73%

1,94%

2,81%

Ultimo 2018 is er geen technische voorziening meer, dus ook geen dekkingsgraad, dit omdat de verplichtingen ultimo september
2018 overgegaan zijn naar PFZW.
Ultimo september 2018 was de dekkingsgraad 94,5% en de beleidsdekkingsgraad 94,8%.
3.2 Herstelplan
Het fonds heeft geen herstelplan, omdat per ultimo september de verplichtingen en bezittingen, middels een collectieve
waardeoverdracht naar PFZW zijn gegaan.

3.3 Kosten
De pensioenuitvoeringskosten gerelateerd aan vermogensbeheer, worden vanaf boekjaar 2016 deels doorbelast naar de
vermogensbeheerkosten, om zo beter aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. De vergelijkende cijfers zijn
eveneens aangepast met toepassing van dezelfde systematiek.
De uitvoeringskosten hebben betrekking op het hele verslagjaar, dus ook op de periode na de collectieve waardeoverdracht.
Uitvoeringskosten / Bedragen x 1.000 euro

2018

2017

2016

2015

Administratiekosten

874

871

1.156

1.047

Bestuursondersteuning extern

318

380

136

-

Bestuurskosten

324

407

324

408

2.054

1.192

423

280

Accountantskosten

60

45

75

53

Contributies en bijdragen

76

114

93

69

Overige kosten

-5

5

2

4

3.701

3.014

2.209

1.861

-529

-535

-639

-463

3.172

2.479

1.570

1.398

Controle en advieskosten (excl.
accountantskosten)

Totaal pensioenuitvoeringskosten zonder
doorbelasting
Doorbelasting beleggingen
Totaal pensioenuitvoeringskosten inclusief
doorbelasting
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Vermogensbeheerkosten (exclusief transactie)

3.394

2.709

2.781

2.395

Transactiekosten

1.372

1.311

754

921

Totaal

7.936

6.499

5.105

4.714

Actieve deelnemers

3.670

3.625

3.654

Gepensioneerden

2.046

1.993

1.977

Totaal

5.716

5.618

5.631

Pensioenbeheerkosten in euro per deelnemer

433,7

279,5

248,3

776.615

734.254

692.471

Vermogensbeheerkosten in percentage

0,35%

0,38%

0,35%

Transactiekosten in percentage

0,17%

0,10%

0,13%

Totaal

0,52%

0,48%

0,48%

Gemiddeld belegd vermogen

De totaalkosten zijn toegenomen met 1.354. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

•

Vermogensbeheer:
o

In 2018 is de gehele beleggingsportefeuille verkocht, met uitzondering van 3 Area fondsen.

o

De vergoeding voor het overbrengen van de portefeuille in cash en staatsobligaties naar PGGM, bedraagt €
1.372.500

•

Pensioenbeheer:
o

iI 2018 is de collectieve waardeoverdracht (CWO) in gang gezet en daar zijn extra kosten voor gemaakt door
de controlerende instanties en door PGGM voor het invoeren en controleren van de overgenomen
administratie.

In totaal zijn de extra kosten bovenop de reguliere pensioenuitvoering- en vermogensbeheerkosten te verklaren als volgt:
Kosten maatmensen controle

103

Kosten transitie naar PFZW pensioenuitvoering

1651

Kosten transitie naar PFZW beleggingen

1373

Kosten controle transitie

119

Kosten juridisch transitie

7

Kosten sociale partners/sociaal fonds

21

Kosten VO nasleep

32

Totaal

3305
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Als gevolg van de afkeurende verklaring op de processen bij Centric door de waarmerkend accountant van Centric en het daardoor
vertragen en te laat leveren van het overdrachtsbestand aan PFZW, zijn er in 2019 nog substantiële extra kosten bijgekomen. Deze
extra kosten zullen verantwoord worden in het jaarverslag 2019. Indien er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de
afkeuring en de kosten, zullen deze bij de veroorzakers verhaald worden.
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3.3.1 Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten conform het model van de aanbevelingen Pensioenfederatie zien er als volgt uit:
SPTT pensioenuitvoeringskosten 2018 - 2017 - 2016

Indeling
hoofdstukken

Kostensoorten

2018

2017

2016

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Kosten
Incasso

109

164

198

Excasso

95

123

123

138

180

148

Verrichtingen

32

42

25

Deelnemercommunicatie

97

87

69

Werkgevercommunicatie

-

-

-

Controle

77

74

86

Advies

50

71

110

1.932

1.083

242

Gremia

195

244

180

Bestuursondersteuning

402

342

386

39

36

37

6

32

48

Totaal pensioenbeheer

3.172

2.479

1.651

Totaal pensioenbeheer exclusief projectkosten

1.240

1.396

1.409

Administratie
Rechtenadministratie

Kosten pensioen-

Communicatie

beheer

Controle & advies

Projecten

Algemene kosten

Kosten toezicht
Overige algemene kosten
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3.3.2 Vermogensbeheerkosten
De vermogensbeheerkosten conform het model van de aanbevelingen Pensioenfederatie zien er als volgt uit:
Kosten 2018 Vermogensbeheer Bedragen x 1.000 euro

Indeling

Kostensoorten

Kosten

Vergoeding voor

Vergoeding voor strategische

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2017

2016

177

239

187

hoofdstukken
(kostenplaats)
Kosten van

advisering/beheer
vermogensbeheer

fiduciaire beheer

Riskmanagement fee

-

(Fiduciary fees)

Vergoeding voor fiduciaire

-

(asset
management
costs)

implementatie
Beleggingsadministratiekosten
Beheervergoedingen

41

168

602

472

387

840

806

342

261

498

Vermogensbeheervergoeding
vastrentend

managers)

41
Vermogensbeheervergoeding
aandelen
managers (Base fee

-

Vermogensbeheervergoeding
vastgoed
Vermogensbeheervergoeding FX

-

(currency overlay)
Vermogensbeheervergoeding
private equity

89

Vermogensbeheervergoeding
liquiditeiten

4

Compliance monitoring

-

Interne beheerkosten
Bewaarloon

87

87

49

31

15

34

Bewaarloon (custody fee)
Bewaardervergoeding

-

(Depositary fee)
Overige kosten van

Oprichtingskosten

vermogensbeheer (other

(Establishment expenses)

costs) vaak voortkomend

Accountants- Actuariskosten

uit de pensioen

(certificering)

uitvoeringskosten

Wettelijke rapportage kosten
(FTK)
Wettelijke verplichtingen

-

47

32

82

34

29

31
-
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internationaal (bv. EMIR)
Administratiekosten
16

16

26

-

19

6

33

37

24

22

1.530

139

151

273

124

107

Fiscale en juridische
advieskosten
Overige advieskosten
Bankkosten

-

Toerekening algemene kosten
Overige kosten
Uitleenvergoeding

-

Technologiekosten

-

Marktdatakosten

-

Onderzoekskosten

-

Directie- en/of
secretariaatskosten

231

228

196

Taxatiekosten

-

Incidentele baten (BTW

-

teruggave)
Prestatieafhankelijke

Performance fees

vergoedingen

-6

Totaal
vermogensbeheer

3.394

2.709

2.781

3.3.3 Transactiekosten
In 2018 bedroegen de transactiekosten 1.372
In 2017 bedroegen de transactiekosten 1.311
In 2016 bedroegen de transactiekosten 754.
In 2015 bedroegen de transactiekosten 965.

3.3.4 Aansluiting met jaarrekening
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De verantwoorde vermogensbeheerkosten komen niet overeen met de vermogensbeheerkosten in de jaarrekening. Het verschil
wordt verklaard door enerzijds de kosten die rechtstreeks ten laste komen van de beleggingsfondsen (deze kosten zijn in de
jaarrekening gesaldeerd met de indirecte beleggingsopbrengsten) en anderzijds door de exploitatiekosten van direct vastgoed. In
het verslag van vereffenaars zijn de exploitatiekosten van vastgoed conform de aanbevelingen van de Pensioenfederatie niet
meegenomen. Uit Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 610.316 is op te maken dat de exploitatiekosten van direct vastgoed ten
behoeve van het opstellen van de jaarrekening wel als vermogensbeheerkosten worden aangemerkt.
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4 Risicoparagraaf
4.1.1 Governance
Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het fonds, volgend vanuit de missie,
visie en/of strategie van het fonds. Het college van vereffenaars bepaalt de koers van het fonds en weegt de factoren af die de
koers positief of negatief beïnvloeden. Het college van vereffenaars wordt bij het streven om de doelstellingen van het fonds te
bereiken, met onzekerheden geconfronteerd. Voor het college van vereffenaars is het van belang om vast te stellen welke mate
van onzekerheid als acceptabel wordt beschouwd (de risicotolerantie). Integraal risicomanagement stelt het college van
vereffenaars in staat om op een efficiënte en effectieve wijze om te gaan met onzekerheid en de hieraan verbonden risico’s en
kansen en het beleid, de structuur, de processen en middelen en de cultuur daarop af te stemmen.

4.1.2 Risicohouding
Omdat het fonds per 1 oktober 2018 in liquidatie gegaan is en alle pensioenverplichtingen heeft overgedragen is de in overleg met
sociale partners afgestemde risicohouding van het fonds niet relevant meer.
Bij de in 2018 uitgevoerde haalbaarheidstoets is vastgesteld dat de relatieve afwijking van het pensioenresultaat boven de in de
kwantitatieve risicohouding vastgestelde ondergrens ligt. Omdat directe maatregelen in deze situatie niet is voorgeschreven en
omdat het voornemen bestond het fonds te liquideren, is aan sociale partners en aan het Verantwoordingsorgaan voorgesteld de
resultaten van de haalbaarheidstoets voor kennisgeving aan te nemen.

4.1.3 Opzet en inrichting integraal risicomanagementraamwerk
Het risicomanagementbeleid is vastgesteld in april 2017 en is in september 2018 geactualiseerd in verband met de liquidatie van
het fonds.
Het integraal risicomanagementraamwerk beschrijft het risicomanagementsysteem van het fonds. Het raamwerk beschrijft hoe de
risico’s bij het fonds in de organisatie worden beheerst bij het streven naar de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het
raamwerk draagt ertoe bij dat risico-informatie op een goede manier tot stand komt, wordt gerapporteerd en wordt gebruikt als
basis voor besluitvorming en verantwoording.
De organisatiestructuur rondom integraal risicomanagement is ingedeeld op basis van het three lines of defence model waarbij de
eerste lijn gevormd wordt door het college van vereffenaars en haar commissies. De tweede lijn betreft de risicocommissie. De
risicocommissie ondersteunt en adviseert de eerste lijn en bewaakt of de eerste lijn zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk
neemt. Tot slot wordt de derde lijn gevormd door het intern toezicht van het fonds (Raad van Toezicht en
Verantwoordingsorgaan).

4.1.4 Risicoclassificatie
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De risicoclassificatie is gebaseerd op de FIRM/FOCUS methodiek met daarbij de volgende risico’s:
Financiële risico’s

Niet-financiële risico’s

FOCUS!

Matching/Renterisico

Omgevingsrisico

Macro/externe risico’s

Marktrisico

Operationeel risico

Bedrijfsmodel & strategie,

Kredietrisico

Uitbestedings- en IT-risico

Governance, cultuur & gedrag

Verzekeringstechnisch risico

Integriteitsrisico

Infrastructuur & processen

Juridische risico

In de risicoclassificatie worden zowel de bruto risico’s (risico’s zonder beheersmaatregelen) als de netto risico’s (risico’s inclusief
beheersmaatregelen) op kans en impact gescoord. Hierbij wordt gewerkt met een vier-puntschaal (hoog, aanzienlijk, beperkt en
laag).

4.2 Voornaamste risico’s 2018
Voor 2018 zijn de volgende voornaamste risico’s vastgesteld waarbij aangegeven is wat de risico’s zijn, de ondernomen acties door
het college van vereffenaars en de bijdrage hiervan aan de doelstellingen van het pensioenfonds:

Voornaamste risico’s
2018
1. Bedrijfsmodel
strategie/
Omgevingsrisico

2.

&

Uitbestedingsrisico/ operationeel
risico

Omschrijving en mogelijke

Risico mitigerende

Bijdrage

impact
Uitvoering
pensioenregeling sociale
partners niet conform
doelstellingen en
kwalitatieve
uitgangspunten.
Onhoudbaar bedrijfsmodel

maatregelen 2018

doelstellingen fonds
-Zo optimaal
mogelijke
belangenbehartiging
deelnemers

-Datakwaliteit a.g.v.
transitie
-Kwaliteit/IT Centric

-Stuurgroep transitie
welke toeziet op inrichting
pensioenadministratie en
conversie data-bestanden

-Voorgenomen besluit
CWO PFZW
-Voorgenomen besluit
liquidatie fonds

-Op een zo
betrouwbare en
degelijke wijze
uitvoeren van de
pensioenregeling
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3.

Omgevingsrisico

Reputatieschade als gevolg
van hernieuwd uitstel van
collectieve
waardeoverdracht

- stuurgroep cwo
-periodiek bestuurlijk
overleg met PFZW
-Toezicht op
overdrachtswerkzaamhed
en door
bestuursondersteuning
-Gedetailleerd risicoplan
voor de cwo

Zo optimaal mogelijke
belangenbehartiging
deelnemers
-Op een zo
betrouwbare en
degelijke wijze
uitvoeren van de
pensioenregeling

4.3 Risico’s tijdens vereffeningsperiode
Tijdens de vereffeningsperiode zijn diverse risicocategorieën niet of minder relevant geworden. Het fonds voert geen
pensioenregeling meer uit en de pensioenverplichtingen en de beleggingen zijn overgedragen.
Als voornaamste risico tijdens de vereffeningsperiode worden gezien de tijdige en juiste levering van de definitieve administratieve
dataset aan PFZW en aansluitingen met terugwerkende kracht van ondernemingen die bij de recente verplichtstellingscontrole
onder de verplichtstelling blijken te vallen. Beide risico’s hebben potentiele invloed op de duur van de vereffeningsperiode en
bijgevolg op de uitvoeringskosten die daar mee gemoeid zijn, alsmede op de hoogte van de risico-opslagen in de
overdrachtskoopsom. Zie paragraaf 5.1.5.
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5 Bestuursaangelegenheden
Het college van vereffenaars heeft in 2018 vijf keer op reguliere basis vergaderd: 16 februari, 11 april, 20 juni, 19 september en 4
december. Er werd 1 extra vergadering belegd op 14 maart 2018 in verband met de besluitvorming over de liquidatie en
voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar PFZW.
De besluitvorming over de toekomst van het fonds en de daaruit voortvloeiende voorbereiding op de collectieve
waardeoverdracht naar PFZW vergde de meeste aandacht van de vereffenaars. Ook op het gebied van vermogensbeheer heeft het
college van vereffenaars in 2018 zich voorbereid op de collectieve waardeoverdracht naar PFZW door verkoop van de illiquide
beleggingen en door in samenwerking met PGGM een transitieplan beleggingen in te richten.

5.1 Collectieve waardeoverdracht en liquidatie

5.1.1 Besluitvorming
In 2017 besloten sociale partners in de Tandtechniek de pensioenregeling voor de Tandtechnische branche bij PFZW onder te
willen brengen. In samenhang daarmee besloot het college van vereffenaars op basis van vergelijkende offertes van een drietal
bedrijfstakpensioenfondsen tot een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenaanspraken en ingegane pensioenen naar
PFZW. Tevens nam het college van vereffenaars een voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds. Bij de besluitvorming over
de collectieve waardeoverdracht is een uitvoerige belangenafweging gemaakt, vooral vanwege de noodzaak om bij de overdracht
een aanzienlijke korting op de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen toe te passen in verband met het
dekkingsgraadverschil tussen het fonds en PFZW. Over de besluitvorming en de daarbij gemaakte afwegingen is uitvoerig aandacht
besteed in het bestuursverslag over 2017.
In verband met deze besluiten werden in 2017 twee procedures gestart, namelijk een door sociale partners bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met intrekking van de verplichtstelling voor Pensioenfonds Tandtechniek en een
door het college van vereffenaars bij DNB in verband met de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar PFZW. De intrekking
van de verplichtstelling, de collectieve waardeoverdracht en het in liquidatie gaan van het fonds waren voorzien voor 1 januari
2018. Bij de voorbereiding van de collectieve waardeoverdracht naar PFZW bleek een overdracht per 1 januari 2018 echter niet
haalbaar.
In overleg met sociale partners en met PFZW heeft het college van vereffenaars vervolgens besloten tot liquidatie en de collectieve
waardeoverdracht per 1 oktober 2018. Over dit besluit heeft het college van vereffenaars een integraal advies gevraagd aan het
nieuw samengestelde Verantwoordingsorgaan en vroeg het college van vereffenaars opnieuw goedkeuring aan de Raad van
Toezicht. De inhoudelijke overwegingen bij het besluit waren niet gewijzigd ten opzichte van het in 2017 genomen besluit tot
overdracht en liquidatie per 1 januari 2018.
Het Verantwoordingsorgaan bracht op 9 april 2018 een positief advies uit. De Raad van Toezicht verleende op 6 april 2018 zijn
goedkeuring aan de besluiten.
De voorgenomen collectieve waardeoverdracht is op 25 april 2018 aan DNB gemeld. DNB heeft op 21 augustus 2018 aan het
college van vereffenaars laten weten geen gebruik te zullen maken van haar bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op
te leggen.
Als gevolg van het bestuursbesluit in 2018 is het fonds in liquidatie getreden. De collectieve waardeoverdracht heeft per 1 oktober
2018 plaatsgevonden conform de overeenkomst tussen het fonds en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (hierna PFZW). Per deze datum
nam PFZW alle pensioenverplichtingen van het fonds over en heeft het fonds de vermogensbestanddelen in de
beleggingsportefeuille grotendeels overgedragen aan PFZW.
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Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek verkeert sinds 1 oktober 2018 in liquidatie. Het voltallige college van vereffenaars
treedt op als vereffenaars.

5.1.2 Omzetting pensioenen voor actieve deelnemers
Bij de overdracht naar PFZW wordt voor actieve deelnemers pensioen ingekocht op grond van het pensioenreglement van PFZW.
PFZW kent een andere verhouding tussen het ouderdomspensioen en het opgebouwde partnerpensioen dan Pensioenfonds
Tandtechniek. Bij PFZW is de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het opgebouwde partnerpensioen 1,75 : 0,625. Bij
Pensioenfonds Tandtechniek was dat 1,77 : 1,239. De overdracht leidt daardoor tot omzetting van pensioenrechten. DNB heeft in
dit verband geëist dat de omzetting op grond van artikel 83 PW ter instemming aan de individuele deelnemers werd voorgelegd.
Om aan deze eis tegemoet te komen is de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen per 30 september
2018 omgezet naar de verhouding zoals die geldt in het pensioenreglement van PFZW. Voorafgaand hieraan is de omzetting aan de
individuele actieve deelnemers voorgelegd met de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. Naast een algemene uitleg over de
omzetting werd daarbij een persoonlijk overzicht van aanspraken voor en na omzetting gegeven. Er zijn geen bezwaren ingediend.
De aanspraken van gewezen deelnemers en gepensioneerden zijn niet omgezet.
5.1.3 Korting pensioenen
Om het verschil tussen de dekkingsgraad van het fonds met de dekkingsgraad van PFZW op het moment van overdracht te
overbruggen zijn de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen per 30 september 2018 met 9,3% gekort. Deze korting
diende tevens om voldoende financiële middelen te hebben om de overdracht administratief af te kunnen wikkelen en om de
uitvoeringskosten tijdens de vereffeningsperiode te kunnen dragen. Naar verwachting zal er na vereffening een batig saldo
resteren welke via een slotindexatie van de aanspraken en ingegane pensioenen aan de belanghebbenden ten goede zal komen.
De korting heeft tot een aanzienlijk aantal mondelinge (via het klantcontactcentrum) en schriftelijke klachten bij het college van
vereffenaars geleid. Het college van vereffenaars heeft de schriftelijke klachten beantwoord met begrip voor de teleurstelling bij
de deelnemers over de toegepaste korting. In de antwoorden is nogmaals uiteengezet waarom de overgang naar PFZW ondanks de
korting voor de deelnemers op langere termijn de beste oplossing is. Het fonds was niet langer toekomstbestendig met een te
klein draagvlak, hoge uitvoeringskosten en een vergrijzend bestand met oplopende pensioenpremies. Bovendien zou eind 2019
een onvoorwaardelijke korting moeten worden toegepast in het (waarschijnlijke) geval de dekkingsgraad op dat moment nog
steeds onder het niveau van het minimaal eigenvermogen (104,2%) zou liggen.

5.1.4 VPL-regeling
In overleg met sociale partners zijn met PFZW afspraken gemaakt over de voorwaardelijke VPL-rechten die op het moment van
overgang nog niet zijn ingekocht als pensioenaanspraak. De VPL-regeling biedt voor een vastomlijnde groep deelnemers onder
bepaalde voorwaarden extra pensioenopbouw in de resterende periode tot 31 december 2020. Bij de overgang naar PFZW is deze
regeling komen te vervallen. Met PFZW zijn afspraken gemaakt op grond waarvan de resterende voorwaardelijke VPL-aanspraken
gelijktijdig met de overdacht worden gefinancierd. Voor deze financiering is in 2018 tot 1 oktober een extra VPL-premie van 1% van
de pensioengrondslag geheven welke door het fonds als vooruitbetaalde premie is aangehouden.

5.1.5 Administratieve overdracht
De administratieve overdracht vindt plaats in fasen. Per 1 oktober 2018 is een voorlopige dataset overgedragen aan PFZW. Deze
voorlopige dataset is gecontroleerd door de accountant en de certificerend actuaris, mede aan de hand van deelwaarnemingen uit
het deelnemersbestand. Beiden hebben rapportages van bevindingen uitgebracht. De bevindingen zijn voor zover mogelijk
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opgelost in de definitieve dataset. Deze definitieve dataset had uiterlijk 1 april 2019 aan PFZW moeten worden geleverd voorzien
van een goedkeurende verklaring van de waarmerkend accountant.
De waarmerkend accountant leunt bij zijn beoordeling op het rapport van de waarmerkend accountant van Centric bij het zo
geheten ISAE3402 type II rapport. Over het verslagjaar 2018 was dit echter niet mogelijk, omdat Centric een afkeurende verklaring
van zijn waarmerkend account had gekregen. Om toch een goedkeuring te krijgen op het overdrachtsbestand naar PFZW en
uiteraard op de basisgegevens van het jaarwerkproces 2018 te krijgen, heeft de waarmerkend accountant, samen met de
waarmerkende accountants van de andere door Centric geadministreerde pensioenfondsen, een lijst van aanvullende controles
uitgezet en uitgevoerd. Ook is een managementletter opgesteld om aan te tonen dat vanaf februari 2019, de overdracht van de
pensioenadministratie geleidelijk is weggenomen bij Centric en dat onder verantwoordelijkheid van de vereffenaars, door de
bestuursondersteuning een aangepaste organisatie is opgesteld waarbij de inzet van Centric geminimaliseerd is. Mede op basis van
deze managementletter en de uitkomsten van de extra controles, heeft de waarmerkend accountant een “assurance” op het
overdrachtsbestand gegeven.
Omdat het fonds als gevolg van het hiervoor beschreven gebeurtenissen de definitieve dataset niet heeft kunnen leveren, is het
fonds door PFZW in gebreke gesteld. Het fonds heeft vervolgens direct Centric in gebreke gesteld, vanwege het niet nakomen van
toegezegde verplichtingen.

5.1.6 Overdracht vermogen
In september 2018 heeft het fonds alle liquide beleggingen, met uitzondering van de staatsobligaties, op 13 en 14 september
verkocht, de opbrengst hiervan was € 540.470.477. De staatsobligaties zijn “in-kind” overgezet naar PGGM, de
vermogensbeheerder van PFZW. Vervolgens zijn de opbrengsten van de verkopen op 17, 18 en 19 september overgemaakt naar
PGGM. Het totaal overgedragen vermogen op 30 september naar PFZW bedraagt € 807.190.654.

5.2 Enquêteprocedure
Het Verantwoordingsorgaan heeft in 2017 besloten een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
aan te spannen gericht tegen de vereffenaars. Het Verantwoordingsorgaan heeft in deze procedure aan de Ondernemingskamer
gevraagd een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van het fonds vanaf 1 januari 2014 tot heden. Ook
verzocht het Verantwoordingsorgaan om het besuur van zijn taken te ontheffen en een bewindvoerder aan te stellen.
De Ondernemingskamer heeft op 6 februari 2018 zijn beschikking uitgebracht waarin de verzoeken van het
Verantwoordingsorgaan werden afgewezen.
Na de beschikking van de Ondernemingskamer gaf het Verantwoordingsorgaan er blijk van te overwegen in cassatie te gaan. Mede
gelet op de verstoorde verhoudingen tussen de vereffenaars en de Raad van Toezicht enerzijds en het Verantwoordingsorgaan
anderzijds achtte de vereffenaars deze gang van zaken een te groot risico voor het realiseren van de overdracht naar PFZW. Op
verzoek van de vereffenaars hebben de benoemende werknemersorganisaties de door hen benoemde leden van het
Verantwoordingsorgaan ontslagen uit dit orgaan en hebben deze organisaties vervolgens nieuwe leden van het
Verantwoordingsorgaan benoemd.

5.3 Beloningsbeleid
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Het college van vereffenaars heeft het beloningsbeleid van het fonds voor de vereffeningsperiode voor advies aan het
Verantwoordingsorgaan voorgelegd en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het beleid behelst een
continuering van het beloningsbeleid zoals dat gold tot het moment waarop het fonds in liquidatie ging. Voor bestuursleden en
leden van de Raad van Toezicht geldt een vaste vergoeding per jaar, ongeacht het aantal vergaderingen. Voor leden van het
Verantwoordingsorgaan geldt een vergoeding per vergadering.
De beloning voor bestuursleden wordt daarmee verlaagd, omdat het fonds in 2019 geen bestuurscommissies meer kent en er als
gevolg daarvan ook geen beloning voor commissiewerk wordt gegeven. In zijn advies vroeg het Verantwoordingsorgaan de
aandacht voor een evenwicht tussen de inspanning die de bestuursleden in hun rol als vereffenaar nog moeten leveren en het
niveau van beloning dat past bij reguliere bestuurstaken. Het college van vereffenaars heeft gemotiveerd dat in de eerste helft van
2019 er qua inspanning niet veel verandert, zij het dat het commissiewerk en de daarbij behorende beloning wegvallen. Het
college van vereffenaars heeft toegezegd in juni 2019 met het Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht te bespreken wat de
verwachte werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het vervolg van het jaar zullen zijn. Een verlaging van de beloning of een
verlaging van het aantal vereffenaars behoort daarbij tot de mogelijkheden.
De Raad van Toezicht heeft het beloningsbeleid 2019 goedgekeurd.
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5.4 Toezichthouders AFM, DNB en Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM is als toezichthouder belast met het bewaken van de informatie die pensioenfondsen verschaffen ten aanzien van
juistheid en begrijpelijkheid. In 2018 is er geen contact geweest met de AFM.
De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB is als toezichthouder belast met het prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van financiële
ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het fonds legt structureel alle wijzigingen in
statuten, reglementen, de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en de jaarstukken aan DNB voor. Ook voorgenomen
benoemingen van bestuursleden worden vooraf getoetst door DNB.
In 2018 zijn geen dwangsommen of boetes opgelegd aan het fonds. Ook heeft DNB geen aanwijzingen gegeven, geen
bewindvoerder aangesteld of bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming.
Met DNB is tevens intensief contact geweest in het kader van de melding van de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar
PFZW. DNB heeft op 21 augustus 2018 aan het college van vereffenaars laten weten geen gebruik te zullen maken van haar
bevoegdheid om een verbod tot waardeoverdracht op te leggen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt een meldplicht aan de Autoriteit persoonsgegevens
ingeval van (ernstige) datalekken. De meldplicht geldt voor de verantwoordelijke in de zin van de AVG (i.c. het fonds). Het fonds
moet hierover afspraken maken met de bewerker(s) zodanig dat geborgd is dat het fonds en de bewerker(s) aan hun wettelijke
verplichtingen voldoen. Het fonds heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Centric afgesloten.
In 2018 waren er geen meldingen van een datalek.
Het college van vereffenaars heeft getoetst of de dataleverantie aan PGGM in het kader van de collectieve waardeoverdracht
toegestaan zou zijn op grond van de AVG. De conclusie dat de dataleverantie voldoet aan de criteria die in de AVG worden gesteld.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de CWO-overeenkomst tussen het fonds en PFZW. Dat kwalificeert
als een “welbepaald, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde” en is adequaat vastgelegd in de getekende
overeenkomst collectieve waardeoverdracht.

5.5 Pensioenregeling 2018
Het college van vereffenaars heeft de pensioenregeling per 1 januari 2018 na overleg met sociale partners aangepast aan de
wettelijke fiscale pensioen richtleeftijd van 68 jaar. Daarbij werden de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen op leeftijd
65 en leeftijd 67 collectief actuarieel neutraal omgezet naar leeftijd 68. Het opgebouwde partnerpensioen wordt in de
administratie eveneens omgezet naar pensioenleeftijd 68 jaar, gezien het uitvoeringstechnische voordeel. Bij deze omzetting
wijzigt de aanspraak op partnerpensioen niet. Een partnerpensioen kent in principe geen pensioen richtleeftijd en er is dan ook
geen sprake van een omzetting. De hoogte van de aanspraak op wezenpensioen bleef ongewijzigd.
Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen en partnerpensioen werd gehandhaafd op 1,77% respectievelijk 1,239%. Omdat
er in 2017 geen cao-verhogingen plaatsvonden werd de franchise slechts aangepast aan de fiscaal toegestane franchise in 2018.
De uiterste uitkeringsduur voor de lopende arbeidsongeschiktheidspensioenen werd gehandhaafd op 65 jaar, omdat de
reservering gebaseerd is op deze uitkeringsduur. De premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid werd
verlengd tot 68 jaar. De totale voorziening nam als gevolg hiervan met minder dan 0,05% toe.
De conversiefactoren voor de omzetting van de aanspraken naar leeftijd 68 zijn vastgesteld op basis van de nominale
rentetermijnstructuur per 31 december 2017. De individuele vervroegingsfactoren zijn op basis van dezelfde uitgangspunten
opgesteld.
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De omzetting van aanspraken op leeftijd 65 en 67 naar leeftijd 68 vond plaats zonder toepassing van individueel bezwaarrecht van
deelnemers. De wet waardeoverdracht klein pensioen en de overige parlementaire stukken verduidelijken wanneer het individuele
bezwaarrecht niet van toepassing is.
Een van die voorwaarden is dat er geen verschuiving (conversie) tussen verschillende pensioensoorten mag plaatsvinden. Voorts
geldt het bezwaarrecht niet als is voldaan aan de volgende(cumulatieve) voorwaarden:
•

Het geldt alleen voor een actuariële herrekening van bestaande pensioenaanspraken in verband met een (eerdere of
toekomstige) verhoging van de pensioenrichtleeftijd;

•

Het geldt alleen voor alle pensioenregelingen (basisregeling en vrijwillige pensioenregeling) waarbij aanpassingen
contractueel mogelijk zijn;

•

De herrekening van de pensioenaanspraken naar een hogere pensioenleeftijd (collectief uitstel) moet collectief
actuarieel neutraal plaatsvinden;

•

Ook de herrekening van de pensioenaanspraken naar een lagere pensioendatum (individuele vervroeging) moet
collectief actuarieel neutraal plaatsvinden;

•

In de vervroegingsfactoren mag geen rekening worden gehouden met selectie-effecten (selectie gebeurt bij voorbeeld
om het nadeel voor het collectief te compenseren als wordt verwacht dat vrouwen relatief meer gebruik maken van
vervroeging dan mannen (of vice versa);

•

Het pensioen mag niet van karakter veranderen (dat gebeurt als bij voorbeeld een tijdelijk ouderdomspensioen wordt
omgezet in een levenslang ouderdomspensioen).

Het college van vereffenaars heeft geconstateerd dat de omzetting van aanspraken naar leeftijd 68 voldoet aan de voorwaarden
die genoemd worden in de wet waardeoverdracht klein pensioen.

5.6 Prognosetafel 2018
Het actuarieel genootschap heeft op 12 september 2018 een geactualiseerde prognosetafel gepubliceerd, de AG-prognosetafel
AG2018. Het fonds gebruikt nu de AG-prognosetafel 2016. Ook in de met PFZW overeengekomen grondslagen voor de bepaling
van de koopsom cwo worden de 2016 tafels gebruikt.
Gelet op de met PFZW gemaakte afspraken om de AG-tafels uit 2016 te gebruiken voor de bepaling van de overdrachtswaarde
besloot het college van vereffenaars de grondslagen van het fonds niet aan te passen aan de nieuwe prognosetafels.

5.7 Communicatie
In april werd een brief gestuurd naar de deelnemers over de conversie van het ouderdomspensioen naar leeftijd 68 met een
gepersonifieerde vergelijking van het pensioenrecht voor en na conversie. Tevens werd een nieuwe pensioenplanner beschikbaar
gesteld aan actieve deelnemers. In 2018 was de communicatie verder vooral gericht op de uitleg aan belanghebbenden over de
collectieve waardeoverdracht naar PFZW. Er is een ‘roadmap” opgesteld en gevisualiseerd waarin de stappen in het
overdrachtsproces werden beschreven. De verdieping van deze informatie is op de website gepubliceerd. Tevens is een interview
in Dentaallab gegeven door de voorzitter. De deelnemers werden met een brief met gepersonifieerde bijlage geïnformeerd over de
omzetting van een deel van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen. 1 maand voor de overdrachtsdatum werden
deelnemers over definitief doorgaan van de overdracht geïnformeerd en werd het kortingspercentage bekendgemaakt.
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
De AFM stelt dat actieve deelnemers voor 30 september een UPO moeten ontvangen. Voor het fonds zijn de UPO’s over het jaar
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2018 tijdig verstuurd.

5.8 Ontwikkelingen na balansdatum
Zie de beschrijving van de administratie overdracht in paragraaf 5.1.5.

6 Pensioenparagraaf
6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling van het fonds zoals deze gold tot en
met 30 september 2018. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de wijzigingen in statuten en reglementen waartoe besloten is.

6.2 De pensioenregeling
Het fonds kende vanaf 1 januari 2015 alleen nog een pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949.
In deze paragraaf worden de belangrijkste algemene kenmerken van de pensioenregeling toegelicht. Daarna volgt een toelichting
op de belangrijkste specifieke kenmerken van de regeling.
6.2.1. Algemene kenmerken
Pensioensysteem
Het pensioensysteem was een middelloonregeling.
Toetredingsleeftijd
Een werknemer die in dienst is bij een werkgever die is aangesloten bij het fonds, man verplicht deel aan de pensioenregeling. De
deelname ging in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 20 jaar wordt.
Pensioengevend loon
Het pensioengevend loon was het loon volgens de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:
•

uitkeringen en verstrekking op grond van de WAO, WIA, WW en door de werkgever verstrekte aanvullingen daarop;

•

het genot van een door de werkgever beschikbaar gestelde auto;

•

de uitkering van het levenslooptegoed.

Franchise
De franchise was een bedrag dat het college van vereffenaars jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar vaststelt. De franchise
werd in beginsel jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de lonen in de CAO voor de Tandtechniek. De hoogte van
de franchise staat in hoofdstuk 1.
Pensioengrondslag
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De pensioengrondslag was het pensioengevend loon verminderd met de franchise.
Wezenpensioen
Het wezenpensioen bedroeg voor elk kind 20% van het partnerpensioen (met een maximum van 5 kinderen per gezin).
ANW-pensioen
De nabestaande van een deelnemer had in aanvulling op het partnerpensioen recht op een ANW-pensioen, indien hij/zij geboren is
in of na 1950 én geen ongehuwd kind dan wel een niet als partner geregistreerd kind onder de 18 jaar heeft en niet voor ten
minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van het ANW-pensioen bedraagt € 7.200,- (met ingang van 1 april 2013; dit bedrag is
sindsdien niet gewijzigd). De nabestaande van een parttime deelnemer krijgt een uitkering naar rato van het parttime percentage.
De pensioenpremie bedroeg in 2018 33% (waarvan 29,5% voor de pensioenregeling en 3,5% voor de VPL-regeling).
6.2.2 Specifieke kenmerken
Pensioenleeftijd (ouderdomspensioen)
De pensioenleeftijd was 68 jaar
Franchise
De franchise voor 2018 bedroeg € 12.028 (2017: € 11.829)
Opbouwpercentage ouderdomspensioen
Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen is in 2018 gehandhaafd op 1,77%
Partnerpensioen
Het jaarlijks partnerpensioen bedroeg 1,239% van de pensioengrondslag.
Pensioengevend loon
Het maximum pensioengevend loon bedroeg in 2018 € 105.075 (2017 € 103.317)
Overgangsmaatregelen
Deelnemers geboren tussen 1950 en 1985, die onafgebroken deelnemer waren sinds 31 december 2005, kregen onder
voorwaarden een verhoging van de aanspraak ouderdomspensioen en partnerpensioen over verleden diensttijd. Deze aanspraak
gold tot aan het niveau van de fiscale regelgeving. De in te kopen aanspraak was gemaximeerd. De inkoop vond tijdsevenredig per
maand plaats tot en met 31 december 2020 óf tot de eerder gelegen pensioneringsdatum. Bij de overgang naar PFZW zijn de op
dat moment nog niet ingekochte aanspraken gelijktijdig met de collectieve waardeoverdracht in één keer gefinancierd nadat een
korting op de voorwaardelijke rechten was toegepast en vervolgens ingekocht in de pensioenregeling van PFZW.
6.3 Wijzigingen statuten en reglementen
6.3.1. Statuten
De statuten zijn in 2018 niet gewijzigd.
6.3.2. Pensioenreglement en uitvoeringsreglement
Het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement zijn per 1 januari 2018 aangepast naar aanleiding van de afspraak van sociale
partners om de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar met omzetting van de opgebouwde aanspraken op leeftijd 65 en 67 naar
68 jaar. In het uitvoeringsreglement is de premiesystematiek gewijzigd van voorschotpremie met eindafrekening naar
maandfacturatie.
Per 1 januari 2018 is in het pensioenreglement opgenomen dat de inkoop van VPL-rechten tijdsevenredig per maand plaatsvindt
en dat de nog resterende voorwaardelijke VPL-rechten op de datum van waardeoverdracht worden ingekocht bij PFZW. Voor deze
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inkoop is een extra VPL-premie van 1% met sociale partners overeengekomen. Tevens is in het reglement opgenomen dat bij de
toekenning van het inkoopbedrag het kortingspercentage zoals van toepassing is op reguliere pensioenen onverkort toegepast op
het inkoopbedrag. Tevens is bepaald dat indien de extra VPL-premie niet voldoende is voor de inkoop van de voorwaardelijke
pensioenrechten dit daarnaast kan leiden tot een verlaging van het inkoopbedrag.
Per 30 september 2018 is het pensioenreglement gewijzigd door voor de actieve deelnemers de verhouding tussen het
ouderdomspensioen en opgebouwd partnerpensioen in overeenstemming te brengen met de verhouding tussen deze
pensioensoorten zoals die op 1 oktober 2018 gold in het pensioenreglement van PFZW. Dit had tot gevolg dat een deel van het
partnerpensioen werd omgezet in extra ouderdomspensioen. Voor deze omzetting is een collectief actuarieel neutrale ruilfactor
vastgesteld. Voorafgaande aan de omzetting is aan de actieve deelnemers voorgelegd of zij bezwaar hadden tegen de omzetting
van hun rechten. Er zijn geen bezwaren ingediend.
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7 Beleggingsparagraaf
7.1 Beleggingen algemeen
Sterke economische ontwikkelingen begin 2018 leiden tot verdere normalisatie van het monetaire beleid
Macro-economisch gezien was 2018 een goed jaar. De wereldwijde economie groeide naar verwachting met circa 3,7%. Vooral de
Amerikaanse economie stond er goed voor. De inflatie schommelde in de Verenigde Staten rond de doelstelling van de
Amerikaanse centrale bank. In de eurozone liep de inflatie op, maar bleef per saldo gematigd. De doelstelling is een inflatie onder
de 2%. Centrale banken, onder aanvoering van de Amerikaanse centrale bank (Fed), gingen verder met het normaliseren van het
monetaire beleid. De Fed verhoogde de beleidsrente in totaal vier keer met 0,25-procentpunten. Het rentetarief bedraagt per eind
december 2,5%. Daarnaast verkleinde de Fed de omvang van de balans. De Europese Centrale Bank (ECB) voerde in 2018 nog
steeds een ruim monetair beleid. Wel werd de omvang van het opkoopprogramma voor obligaties teruggebracht. Met ingang van
2019 stopt de ECB helemaal met dit opkoopprogramma. Obligaties die aflopen, worden wel herbelegd.
De economische groei is over het hoogtepunt heen
In de tweede helft van 2018 werd duidelijk dat de wereldwijde economische groei over het hoogtepunt heen is. Diverse
vertrouwensindicatoren duiden op een lager groeitempo in 2019. Vooral in de eurozone is sprake van een terugval van de
economische groei. De Duitse economie haperde in het derde kwartaal en in Italië was zelfs sprake van een lichte krimp. Ook in de
Verenigde Staten en China zwakt de economische groei af. In de Verenigde Staten loopt het gunstige effect van de fiscale en
begrotingsstimulansen ten einde. De gevolgen van dit beleid zijn vooral in de rentegevoelige sectoren, zoals de huizenmarkt,
voelbaar. De inflatie zal naar verwachting afzwakken in 2019, mede doordat de olieprijs fors is gedaald in het laatste kwartaal van
2018.
Diverse politieke risico’s compliceren de beleggingsomgeving
Gedurende 2018 overschaduwden tal van risico’s de macro-economische ontwikkelingen. Handelsconflicten tussen de Verenigde
Staten en diverse andere regio’s laaiden regelmatig op. Vooral het conflict tussen de Verenigde Staten en China dreigde te
escaleren. Over en weer werden importtarieven ingevoerd. Hierover zijn de landen met elkaar in gesprek, maar een structurele
oplossing is nog niet bereikt. In Europa stonden de naderende Brexit en de Italiaanse begrotingsdiscussie centraal. Er ligt nog
steeds geen goedgekeurd Brexit-akkoord, terwijl het moment van uittreding dichterbij komt (eind oktober 2019). De Italiaanse
regering ging de confrontatie aan met de Europese Commissie door de Europese begrotingsregels te overtreden. Ondertussen is er
een compromis bereikt, maar de overheidsfinanciën van Italië blijven zorgwekkend. Dit geldt echter voor meer landen in de
eurozone, waaronder Frankrijk.
Terugblik 2018 – Financiële markten, teleurstellend jaar voor vrijwel alle categorieën
Bijna alle beleggingscategorieën eindigden 2018 in het rood
2018 was een tegenvallend beleggingsjaar. De totaalrendementen van de meeste beleggingscategorieën waren negatief.
Uitzondering hierop waren staatsobligaties, deze noteerden meestal een positief resultaat. Het is vrij uitzonderlijk dat de meeste
beleggingscategorieën het qua rendement slechter doen dan kasgeldposities. Op de valreep sloten ook Amerikaanse
staatsobligaties het jaar met een positief rendement af (gemeten in Amerikaanse dollars). De totaalrendementen van de
risicovollere beleggingscategorieën waren negatief. De risico-opslagen van deze categorieën stegen. EMD LC stond halverwege het
jaar sterk onder druk door de economische en financiële problemen in Turkije en Argentinië. Later in het jaar volgde herstel.
Aandelen opkomende markten hadden een moeilijk jaar, vooral door het fors negatieve rendement op Chinese aandelen.
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Wereldwijde aandelen (ontwikkelde markten) gingen in het vierde kwartaal onderuit, waardoor de opgebouwde jaarwinst
ruimschoots teniet werd gedaan. Het totaalrendement op de beleggingscategorie grondstoffen was ook negatief door de sterk
gedaalde olieprijs.

7.2 Bijzondere situatie in combinatie met de collectieve waardeoverdracht naar pensioenfonds Zorg en Welzijn
In verband met de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen had het fonds de verplichting om minimaal 85% van haar
bezittingen per 1 oktober2018 over te dragen aan pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Gevoerd beleid
De belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het gebied van portefeuillesturing in 2018 waren:
•

Verkoop volledige (liquide) portefeuille vóór 1 oktober 2018;

•

Opbrengst verkopen van lastigere te verkopen beleggingen, zoals vastgoed, gedurende het jaar her alloceren naar
liquide beleggingen conform beleggingsplan,

•

Overdracht cash naar PFZW/PGGM laatste twee weken van september 2018

Per 1 oktober 2018 is een substantieel deel van het vermogen overgegaan naar PFZW, met uitzondering van een deel van de
liquide middelen en illiquide beleggingen. De waarde van het deel wat niet over is gedragen, bedroeg op 31 december 2018
(*1000):
Contant bank pensioenadministratie

€ 3.467

Contant bank vermogensbeheer/bewaarder

€ 10.544

Illiquide beleggingen vastgoed

€ 794

Illiquide beleggingen overig

€0

Totaal op 31 december 2018

€ 14.805

In september 2018 heeft het fonds alle liquide beleggingen, met uitzondering van de staatsobligaties, op 13 en 14 september
verkocht, de opbrengst hiervan was € 540.470.477. De staatsobligaties zijn “in-kind” overgezet naar PGGM, de
vermogensbeheerder van PFZW. Vervolgens zijn de opbrengsten van de verkopen op 17, 18 en 19 september overgemaakt naar
PGGM. Schematisch zien de overboekingen en in-kind overdrachten als volgt uit (*1000):
Vermogen SPTT

Euro’s

Inleg 14-9-2018 in-kind staatsobligaties

€ 263.405

Inleg 17-9-2018 kas

€ 207.000

Inleg 18-9-2018 kas

€ 110.000

Inleg 19-9-2018 kas

€ 220.000

Totaal inleg

€ 800.405

Post-trade kosten

(€ 1.373)
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Subtotaal voor berekening rendement

€ 799.033

Rendement PFZW september

€ 8.158

Totaal overdragen vermogen per 30 september 2018

€ 807.191

De post-trade kosten bestaan uit (*1000):
0,25% kosten overboeken liquide middelen:

€ 1.343

Vast bedrag in kind overboeking:

€

30

7.3 Waarde bezittingen op 31 december 2018
Aangezien de jaarrekening 2018 uitgaat van een heel kalender jaar, wordt in deze paragraaf de waarde van de portefeuille ultimo
2018 geprojecteerd toen opzichte van de portefeuille ultimo 2017. De vergelijking is in wezen niet meer relevant, mede omdat 1
oktober 2018 ruim 98% van de portefeuille over is gegaan naar pensioenfonds Zorg en Welzijn, waar het vervolgens een onderdeel
is van het beleggingsplan van het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Ontwikkelingen beleggingsportefeuille (tot 19 september 2018)

De ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille in het boekjaar (tot 19 september 2018) zijn als volgt samen te vatten (*1000):
2018
Naam
Stand per 1 januari
Aankopen/verstrekkingen
Verkopen/Aflossingen
Herwaardering
Reallocatie
Stand per 31 december

Vastgoed

Aandelen

Vastrentend

Derivaten

Overig

Totaal

43.811

244.274

493.625

0

0

781.710

121.857

30.000

261.427

0

0

413.283

-171.648

-276.446

-755.728

-193

0

-1.204.016

6.774

2.172

677

193

0

9.816

0

0

0

0

0

0

794

0

0

0

0

794

Vastgoed

Aandelen

Vastrentend

Derivaten

Overig

Totaal

76.956

218.213

453.956

-609

0

748.515

2017
Naam
Stand per 1 januari
Stand per 2017-01-01
Aankopen/verstrekkingen
Verkopen/Aflossingen
Herwaardering
Stand per 31 december

4.491

317.181

349.924

0

0

671.596

-43.054

-317.295

-305.212

-3.832

0

-669.393

5.418

26.176

-5.043

4.440

0

30.992

0

0

0

0

0

0

43.811

244.274

493.625

0

0

781.710
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Portefeuillewaarde
De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van
het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:
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Bedragen

2018

2017

x € 1.000.000
Bedrag

Percentage

Normportefeuille

Bedrag

Percentage

Aandelen

0

31%

24%

244,3

31%

Vastrentende waarden

0

62%

60%

497,5

62%

Alternatieve beleggingen

0

0%

0%

0

0%

Vastgoed

1

5%

15%

43,8

5%

Liquide middelen

14

2%

1%

13,6

2%

Totaal

15

100%

100%

799,2

100%

Waarde valuta afdekking

-

Totaal inclusief portefeuilles ter afdekking

15

799,2

valutarisico
Rendementen
Onderstaande tabellen geeft de rendementen direct en indirect weer in bedragen uitgesplitst naar de verschillende categorieën
waarin door het pensioenfonds wordt belegd.

Directe beleggingsopbrengsten (*1000)
2018
Vastgoed

Aandelen

117

-3

Overig

-192

Rente

0
-74

Dividend

Totaal 2018

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige

Totaal

beleggingen

410

0

0

524

46

0

0

0

-145

0

4.981

0

-148

4.833

44

5.391

0

-148

5.213
2017

Vastgoed

Aandelen

391

2.897

Overig

3.666

Rente

0
4.057

Dividend

Totaal 2017

Vastrentende
waarden

Derivaten

851

0

0

0

0

7.712

2.897

8.563

Overige
beleggingen

Totaal

0

4.139

0

0

3.666

0

-19

7.693

0

-19

15.498

Overig omvat de opbrengsten van het directe vastgoed en de opbrengsten van class actions.
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Indirecte beleggingsopbrengsten (*1000)
2018

Gerealiseerd

Aandelen

6.723

2.172

677

193

0

9.765

0

0

0

0

8.158

8.158

PFZW
Ongerealiseerd

waarden

Derivaten

Overige

Vastgoed

Opbrengsten

Totaal 2018

Vastrentende

Totaal

beleggingen

51

0

0

0

0

51

6.774

2.172

677

193

8.158

17.974
2017

Vastrentende

Aandelen

2.258

3.479

-1.178

3.832

0

8.392

0

0

0

0

-278

-278

Ongerealiseerd

3.253

22.697

-4.305

609

0

22.253

Totaal 2017

5.511

26.176

-5.483

4.440

-280

30.367

Gerealiseerd
Koersresultaat
liquide middelen

waarden

Derivaten

Overige

Vastgoed

beleggingen

Totaal

Vanaf 14 september 2018 heeft het ingelegde vermogen bij PFZW tot en met 30 september meegedraaid met de
beleggingsportefeuille van PFZW, hetgeen een rendement opleverde van € 8.159 (*1000)
(zie paragraaf 7.2). Hierdoor komt het totale resultaat (direct, indirect en opbrengst PFZW) op € 23.186 (*1000).
Afdekking renterisico
Het renterisico is één van de grootste en belangrijkste risico’s op de balans van een pensioenfonds. Het pensioenfonds beheerst dit
risico door te beleggen in Staatsobligaties euro, Niet-staatsobligaties euro, Hypotheken en renteswaps. Het pensioenfonds maakt
gebruik van een strategie waarbij 30% van het renterisico op basis van de marktrente wordt afgedekt. Gedurende 2018 (tot het
moment van overdragen naar PFZW) is de strategie niet aangepast.
In 2018 daalde de 30-jaars swaprente van 1,48% naar 1,37%. Ook op andere looptijden is de swaprente met ongeveer 0,11%
gedaald. Het pensioenfonds dekt het renterisico niet volledig af. Hierdoor had de rentedaling een negatieve impact op de
dekkingsgraad aangezien de waarde van de technische voorziening sterker in waarde toenam dan de waarde van de beleggingen.

Afdekking valutarisico
In 2018 is de valuta afdekking afgebouwd en niet langer een onderdeel van de beleggingsportefeuille. Dit is het gevolg van de ruil
naar een wereldwijd aandelenfonds waarbinnen de valutarisico’s al voor 100% worden afgedekt. Het college van vereffenaars
heeft besloten om de afdekking van het valutarisico binnen vastgoed niet af te dekken vanuit het oogpunt van efficiëntie; de
omvang van de valutarisico’s binnen vastgoed zijn dusdanig klein dat de kosten van het opzetten van de mogelijkheid van het zelf
afdekken hier niet tegen op wegen.
Ook voor de beleggingscategorie Global high yield wordt het valutarisico volledig afgedekt binnen de fondsoplossing.
7.3 Z-score / performancetoets
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Vanwege de collectieve waardeoverdracht op 1 oktober 2018 naar PFZW, hoeft en kan het fonds geen Z-score en
performancetoets over 2018 geven. Ook is r vanaf 1 oktober 2018 het pensioenfonds in liquidatie en valt het niet meer onder Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

7.4 Vooruitblik
Vooruitblik/verwachtingen 2019
Het fonds is in liquidatie en op het gebied van de beleggingen heeft het fonds in 2019 de volgende activiteiten ter afhandeling
staan:
•

Verkoop illiquide portefeuille, waarde eind maart 2019 € 749 (*1000)

•

Terugvorderen dividendbelasting,

•

Overdracht portefeuille terug te vorderen dividendbelasting aan PFZW, medio 2019

•

Opheffen bankrekening en overdracht restant liquide middelen naar PFZW bij liquidatie
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8 Actuariële paragraaf
8.1 Actuariële analyse
Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten (bedragen x 1.000 euro)
2018
TV per 1 januari
Actuarieel benodigd voor nieuwe onvoorwaardelijke aanspraken

2017

849.436

854.324

14.243

19.786

Toevoeging in verband met kosten
Benodigde intresttoevoeging TV

337
-1.669

Overgenomen pensioenverplichtingen
Uitkeringen
Vrijgevallen voor kosten uit de TV
Overgedragen pensioenverplichtingen
Overig

-

391
-1.851
-

-12.696

-16.215

-4.527

-357

-776.859

-

-

-3

Wijziging van de pensioenregeling en/of het pensioenniveau
Toeslagverlening pensioentrekkenden

-23.297

Toeslagverlening slapers

-24.206

5

Toeslagverlening actieve deelnemers

-31.551

-13

Anders
Wijziging als gevolg van verandering rente(-termijnstructuur)
Wijziging van actuariële grondslagen en/of methoden

-59

9

-

8.664

-11.149

631

4.129

-101

27

412

79

1.242

274

Resultaat op kanssystemen
Resultaat op sterfte
Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Resultaat op mutaties
Resultaat op overige technische grondslagen

-

TV per 30 september 2018/31 december 2017

-

849.436

Per 31 december 2018 is de technische voorziening nul, omdat alles op 30 september overgedragen is naar PFZW.
Uitkomsten van de solvabiliteitstoets
Per 1 oktober 2018 heeft er een collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Daarvoor was de solvabiliteit van het fonds niet toereikend. Er was zowel sprake van een reservetekort als van een dekkingstekort.
Voor de berekening van het vereist eigen vermogen maakte het fonds gebruik van het standaardmodel van DNB, uitgebreid met
actief beheerrisico.
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8.2 Premiebeleid
Het premiebeleid was erop gericht om aan de wettelijke eisen inzake de premie, de voorziening en de reserves te voldoen. Het
fonds financierde de pensioenregeling met een doorsneepremie. De basisregeling omvatte het ouderdomspensioen,
partnerpensioen en wezenpensioen. In de premie was geen opslag opgenomen voor de financiering van toeslagen.
De doorsneepremies voor 2018 (tot en met 30 september 2018) waren als volgt vastgesteld:
Basisregeling

: 29,5 % van de pensioengrondslag

VPL-regeling

: 2,5 % en 1 % van de pensioengrondslag

Van de totale premie van 33 % kwam 22,26%-punt voor rekening van de werkgever en 10,74%-punt voor rekening van de
werknemer.
Bij de vaststelling van de premie, werd bij de actuariële kosten voor de jaarinkoop in 2018 rekening gehouden met een toekomstig
verwacht rendement van 3,7%.
In de premie was een opslag voor uitvoeringskosten opgenomen van 2,5% van de pensioengrondslag. Deze
opslag werd door het college van vereffenaars nauwgezet gemonitord en beoordeeld of deze nog voldoende was in relatie tot
de feitelijke en te verwachten kosten die door het fonds worden gemaakt.
De premie voor de VPL-regeling was geheel bestemd voor de directe inkoop van inhaalpensioen en is kostendekkend.

De feitelijke premie was gebaseerd op de doorsneepremies.
De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet waren als volgt (*1000):
2018

2017

2016

Kostendekkende premie

16.934

23.913

20.901

Feitelijke premie

14.879

20.387

19.511

Gedempte premie

14.643

19.837

19.562

Het college van vereffenaars stelde een kostendekkende premie vast, die gebaseerd was op onder meer de nominale
rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. Daarnaast werd de gedempte kostendekkende premie bepaald, deze was op
basis van dezelfde uitgangspunten. De toetsing van de toereikendheid van de feitelijke premie vindt plaats door deze te vergelijken
met de gedempte kostendekkende premie.
Vanaf 1 januari 2016 werd voor de vaststelling van de kostendekkende premie uitgegaan van een systematiek waarbij de
gestabiliseerde rentevoet die wordt gebruikt voor het bepalen van de actuariële kosten voor de jaarlijkse inkoop wordt vastgesteld
op basis van het verwachte rendement. Deze gestabiliseerde rentevoet was gelijk aan het reële fondsrendement. Het reële
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fondsrendement werd vastgesteld als het verwacht rendement van het fonds verminderd met een afslag voor indexatie en stond
in beginsel voor een periode van 5 jaar vast.
Het reële fondsrendement bedroeg bij aanvang van de vijfjaarsperiode per 1 januari 2016 1,7% en is vastgesteld door het
verwachte rendement van 3,7% te verminderen met een indexatieafslag van 2%.
Vanaf 1 oktober heeft er een collectieve waarde verdracht naar PFZW plaats gevonden en wordt de premie door PFZW geheven.

8.3 Toeslagenbeleid
Vanaf 1 oktober 2018 heeft het fonds geen deelnemers meer en heeft het eenmalig 9,3% korting toe moeten passen om in lijn te
lopen met de dekkingsgraad en regeling van PFZW.
Van een toeslagenbeleid is derhalve geen sprake meer.
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9 Toekomstparagraaf
Het fonds is op 1 oktober 2018 in liquidatie gaan. Naar verwachting wordt de liquidatie medio 2020 afgewikkeld.

10 Pension Fund Governance
10.1 Bestuursmodel
Het college van vereffenaars heeft gekozen voor het paritaire model. Het model is in 2018 niet gewijzigd.
10.2 Goed pensioenfondscollege van vereffenaars
Het fonds houdt zich aan de principes voor goed pensioenfondscollege van vereffenaars (Pension Fund Governance). De naleving
van de principes moeten zorgen voor meer openheid en transparantie richting werkgevers, werknemers, gepensioneerden en
slapers. Het gaat om zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Bovendien
dient er verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde beleid aan zowel werknemers, werkgevers en gepensioneerden. De
keuzes die het college van vereffenaars heeft gemaakt bij de besturing van het pensioenfonds, de wijze waarop het college van
vereffenaars van verantwoording het beleid aflegt en hoe het interne toezicht is vormgegeven, staan beschreven in een
zogenaamd transparantiedocument. Hierin is opgenomen waar het jaarverslag en de statuten en reglementen kunnen worden
opgevraagd. Het transparantiedocument is gepubliceerd op de website.
10.3 Code Pensioenfondsen
Tijdens de ontwikkeling van de Wet versterking college van vereffenaars pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en de
Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhoudingen binnen het pensioenfonds
transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals werkgevers, deelnemers en gepensioneerden,
moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’.
In 2018 is de code gewijzigd en deze wijziging is per 24 september 2018 in werking getreden. De gedragscode bestaat uit normen
die nu zijn ingedeeld in acht thema’s: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven,
zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen, transparantie bevorderen. Het onderstaande is
nog gebaseerd op de Code zoals deze tot 24 september 2018 gold.
Het pensioenfonds streeft ernaar de Code proactief na te leven. Het college van vereffenaars heeft in februari 2016 vastgesteld dat
met uitzondering van het diversiteitsbeleid de normen uit de Code worden nageleefd. Ten aanzien van de diversiteit wordt niet
geheel voldaan aan de norm. Op dit moment heeft er een vrouw zitting in het college van vereffenaars, maar is er geen lid onder
de veertig jaar. Bij de invulling van vacante zetels wordt rekening gehouden met de eisen van diversiteit. Geschiktheid en
passendheid gaan naar het oordeel van het college van vereffenaars boven de eis van diversiteit.
Onderstaand geeft het college van vereffenaars een overzicht van de normen waarbij een toelichting wordt gegeven op de
naleving in 2018.
Norm 3: Deze norm bepaalt dat het college van vereffenaars haar missie, visie en strategie beschrijft in het jaarverslag, en ook
aangeeft in hoeverre doelen zijn bereikt. Het college van vereffenaars heeft in 2016 een missie, visie en strategie gedefinieerd die
goed aansluit bij de huidige situatie van het fonds. De missie, visie en strategie zijn in paragraaf 2.1 van het jaarverslag beschreven.
Norm 23 en 24 gaan over het risicomanagement. In verband met de ophanden zijnde transitie is het college van vereffenaars in
2018 terughoudend geweest in het ontplooien van nieuwe initiatieven.
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In normen 30 – 37 wordt de eindverantwoordelijkheid van het college van vereffenaars benadrukt en wordt aangegeven dat moet
worden gehandeld in het belang van het pensioenfonds. Bij de evaluatie van de uitvoering moet het college van vereffenaars de
kwaliteit en de kosten bespreken. Het college van vereffenaars stuurt bij aan de hand van rapportages van de externe
bestuursondersteuning (BB3.0).
In normen 40 – 44 is vastgelegd dat het college van vereffenaars klachten en geschillen goed moet afhandelen en ook dat zaken
die niet goed gaan gemeld kunnen worden zonder dat iemand bang hoeft te zijn voor de consequenties daarvan. Hiervoor is onder
andere een gedragsregeling en een klokkenluidersregeling vastgesteld. Als gevolg van de invoering van nFTK moest ieder
pensioenfonds per 1 januari 2015 naast een klokkenluidersregeling ook een incidentenregeling hebben. Vanwege de samenhang is
in 2015 een gecombineerde klokkenluiders- /incidentenregeling ingevoerd. Het college van vereffenaars vindt het belangrijk dat
mensen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, zonder gevaar voor hun positie moeten kunnen melden. In 2018 zijn geen
meldingen ontvangen. Verder kent het fonds een klachten- en geschillenregeling welke op de website is gepubliceerd.
In norm 45 – 71 wordt de benoeming, zittingsduur en herbenoeming van bestuurders, leden van de raad van toezicht en het
verantwoordingsorgaan besproken. Dit is vastgelegd in de statuten. Het belang van deskundigheidsbevordering en het evalueren
van het functioneren van de organen wordt benadrukt en voor alle rollen moeten profielschetsen worden opgesteld, zodat de
juiste persoon wordt benoemd. Voor een vacante bestuurszetel is een profielschets opgesteld. Vanaf 2016 werkt het college van
vereffenaars met maatwerkprofielen. Bij aantreding vindt er een sollicitatiegesprek plaats. Er is een geschiktheidsplan opgesteld en
bestuursleden geven inzicht in de gevolgde educatie. Het college van vereffenaars voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. De
opleidingsfaciliteiten van het verantwoordingsorgaan maken onderdeel uit van het beloningsbeleid.
In normen 72 – 76 wordt aandacht besteed aan integer handelen: de schijn van persoonlijke bevoordeling of
belangenverstrengeling moet worden voorkomen en de gedragscode moet worden nageleefd en ondertekend. In 2015 werd de
gedragscode aangescherpt waarmee ook leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan onder de gedragscode
gingen vallen. Zowel het college van vereffenaars als de leden van de raad van toezicht en de leden van het
verantwoordingsorgaan ondertekenden over 2018 een verklaring van naleving van de gedragscode. Verder heeft het college van
vereffenaars een duidelijke scheiding aangebracht in rollen tussen het college van vereffenaars en cao-partijen en zijn er geen
bestuursleden die ook zitting hebben aan de onderhandelingstafel.
Normen 77 – 81 gaan over het beloningsbeleid. Dit beleid moet passen bij de taken en verantwoordelijkheden van functionarissen
en bij de bedrijfstak waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd. Het pensioenfonds heeft per 1 juli 2014 een beloningsbeleid
vastgesteld voor bestuursleden, leden verantwoordingsorgaan en leden raad van toezicht. Na evaluatie in 2015 is, om al te hoge
beloningen te voorkomen, het beloningsbeleid per 1 oktober 2015 en vervolgens per 1 januari 2016 voor het college van
vereffenaars bijgesteld. Gekozen is voor een vaste vergoeding op jaarbasis. De hoogte van de vaste vergoeding is in lijn met wat
gebruikelijk is voor pensioenfondsen van eenzelfde omvang. Het college van vereffenaars heeft het beloningsbeleid van het college
van vereffenaars conform de van toepassing zijnde wetgeving ter advisering voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en ter
goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De hoogte van de beloning over 2018 en 2019 is goedgekeurd.

10.4 Zelfevaluatie
Het college van vereffenaars evalueert ieder jaar het eigen functioneren om de kwaliteit van het college van vereffenaars in stand
te houden en/of te verbeteren. Eind 2018 heeft het college van vereffenaars het eigen functioneren van het college van
vereffenaars geëvalueerd.

10.5 Naleving gedragscode
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Het college van vereffenaars heeft een gedragscode. Doel van deze gedragscode is het stellen van regels en richtlijnen voor
bestuursleden met als doel belangenconflicten tussen het fonds en betrokkenen in privé voorkomen. Daarnaast regelt de
gedragscode hoe bestuursleden moeten omgaan met vertrouwelijke informatie van het fonds. De gedragscode bevordert de
transparantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten wat wel en niet geoorloofd
is. De gedragscode is in 2015 aangepast en van toepassing op alle verbonden personen van het fonds. Het college van vereffenaars
heeft de leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan aangewezen als verbonden personen. Alle bestuursleden
zijn benoemd als insider. De bestuursleden, de leden van de raad van toezicht en de leden van het verantwoordingsorgaan
verklaren schriftelijk de gedragscode te zullen naleven.
Een externe compliance officer bewaakt de correcte naleving van de gedragscode door alle betrokkenen. De rapportage inzake
naleving van de gedragscode over 2018 wordt in 2019 in het college van vereffenaars besproken. Over 2018 zijn door de
compliance officer geen incidenten gemeld.

10.6 Geschiktheid bestuursleden
Bestuursleden die het beleid van een pensioenfonds bepalen of mede bepalen moeten, naar het oordeel van DNB, voldoende
geschikt zijn en tijd hebben met het oog op de belangen van de deelnemers, de pensioengerechtigden, de gewezen deelnemers en
de overige belanghebbenden. Dat is wettelijk vastgelegd in de Pensioenwet en in de Code Pensioenfondsen. De bestuursleden
voldoen aan de eisen conform de functieprofielen en beschikken over de vereiste deskundigheid en competenties. Het college van
vereffenaars heeft een deskundigheidheids- en competentiematrix waarin de deskundigheid en competenties per bestuurslid
staan vermeld. In 2018 is in verband met de op handen zijnde liquidatie van het fonds geen actief opleidingsbeleid uitgevoerd.

10.7 Wet- en regelgeving
Het college van vereffenaars ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving door het fonds. Het college van vereffenaars heeft
geen overtredingen van wet- en regelgeving geconstateerd.
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11 Slotopmerkingen
In hoofdstuk 14 publiceren wij de jaarrekening met de financiële gegevens over het boekjaar 2018.
Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de stichting.
Utrecht, 25 juni 2019 Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie,
R.P. van Leeuwen, voorzitter

I. van Eekelen, secretaris

Overige leden van het college van vereffenaars:
A.M. Hoekstra, H.J. van der Meer, P. Mannaert, N.J. Passchier, P.H.W.M. Peters, J.E. Sutherland
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12 Rapport van bevindingen van de Raad van Toezicht
12.1 Inleiding
In deze rapportage geeft de raad van toezicht (hierna “de raad”) van het Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie zijn
bevindingen en aanbevelingen weer over 2018. De bevindingen en aanbevelingen zijn gegroepeerd rond een aantal normen, zoals
die af te leiden zijn uit wet- en regelgeving alsmede de Code Pensioenfondsen. Om de leesbaarheid van dit bevindingenrapport te
bevorderen worden in dit rapport de wettelijke normen niet stuk voor stuk behandeld maar per thema samengevat.
De raad draagt met zijn werkzaamheden bij aan het efficiënt en slagvaardig opereren van het pensioenfonds. De raad stelt in dat
kader ieder jaar een Plan van Aanpak op in overleg met het verantwoordingsorgaan en bespreekt dit plan met de vereffenaars.
Voor 2018 zijn in het Plan van Aanpak naast de algemene wettelijke taken van de raad (adequate risicobeheersing, evenwichtige
belangenafweging en good governance) de volgende specifieke aandachtsgebieden benoemd:
Ø

Het borgen van de continuïteit van de uitvoering van het fonds

Ø

Het borgen van de ambitie van sociale partners en het fonds met de pensioenregeling

Ø

Constructieve samenwerking tussen de verschillende gremia van het fonds (gedrag en cultuur)

Ø

Zorgvuldige afwikkeling van de liquidatie en collectieve waardeoverdracht naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(“PfZW”)

Ø

Opvolging van de aanbevelingen van de raad aan de vereffenaars, waaronder maar niet uitsluitend:
Ø

Stel randvoorwaarden vast voor een collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder
(PfZW), met specifiek aandacht voor een adequate risicobeheersing en goede (vastlegging van de)
evenwichtige belangenafweging.

Ø

Scherpe aandacht voor de kosten in relatie tot de overeengekomen prestaties als werkzaamheden worden
uitbesteed aan derden en blijvende aandacht voor conformiteit met het uitbestedingsbeleid (laatste punt is
toegevoegd op aangeven van het verantwoordingsorgaan).

Ø

Blijf evalueren of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd, door de onafhankelijke
bestuursondersteuning kunnen worden verricht, als het college van vereffenaars hierdoor (nog) beter ‘in
control’ is en de kosten in een goede verhouding tot de prestaties staan.

De raad baseert zijn bevindingen op enerzijds de fondsdocumenten en schriftelijke stukken van de bestuurs- en
commissievergaderingen en anderzijds op de overleggen met de vereffenaars, het verantwoordingsorgaan, het bestuursbureau, de
accountant en actuaris en andere experts, verbonden aan het fonds.
In totaal heeft de raad in 2018 11 keer vergaderd, waarvan 5 vergaderingen intern, 3 met (een delegatie van) het college van
vereffenaars en 3 met het verantwoordingsorgaan.
Voorts hebben de leden van de raad bestuurs- en commissievergaderingen bijgewoond. De raad past de Code Pensioenfondsen en
de VITP Toezichtscode toe bij zijn werkzaamheden.

12.2 Follow-up aanbevelingen 2017
Het intern toezicht beoordeelt de opvolging die het college van vereffenaars geeft aan zijn eerdere aanbevelingen uit 2017. Het
college van vereffenaars heeft de mogelijkheid om beargumenteerd te besluiten aan bepaalde aanbevelingen van het intern
toezicht geen opvolging te geven.
Thema

Aanbeveling

Conclusie
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Governance

Draag zorg voor het verbeteren van de relatie met het

Zie hierover paragraaf 12.3

verantwoordingsorgaan.
Neem een formeel bestuursbesluit over de bemensing van de

Deze aanbevelingen zijn

geschillencommissie. Neem de mogelijkheid tot het voorleggen van een

door het college van

geschil aan de geschillencommissie helder op in de communicatie aan

vereffenaars opgevolgd.

belanghebbenden met een klacht of geschil.
Risicomanagement

Geef prioriteit aan het borgen van de continuïteit van de uitvoering per

Het college van vereffenaars

1 januari 2018.

heeft invulling gegeven aan
deze aanbeveling door over
te stappen van Syntrus
Achmea naar Centric per
1 januari 2018.

Zorg bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor een collectieve

Deze aanbeveling is door het

waardeoverdracht naar PfZW voor een adequate risicobeheersing en

college van vereffenaars

goede (vastlegging van de) evenwichtige belangenafweging.

opgevolgd.

Blijf tijdens de vereffening en liquidatie van het pensioenfonds scherp

Deze aanbeveling heeft het

eventuele risico’s monitoren en zorg voor een goede kostenbeheersing.

college van vereffenaars
opgevolgd.

Uitbesteding

Houd bij de eventuele wijziging van een contractspartij rekening met de

Een dergelijke situatie heeft

terug verdien periode van transitiekosten, met het oog op de overgang

zich niet voorgedaan.

naar een nieuwe pensioenuitvoerder.
Blijf evalueren of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd,

Deze aanbeveling heeft het

door de onafhankelijke bestuursondersteuning kunnen worden verricht,

college van vereffenaars

als het college van vereffenaars hierdoor (nog) beter ‘in control’ is en de

opgevolgd.

kosten in een goede verhouding tot de prestaties staan. Maak voor zover
van toepassing heldere afspraken over de (maximale) kosten van
uitbestede partijen.
Vermogensbeheer

-

-

Sorteer voor op een overgang naar PfZW, waarbij transacties

Deze aanbevelingen heeft

plaatsvinden met een mitigerend effect tussen de dekkingsgraden

het college van vereffenaars

van beide pensioenfondsen.

opgevolgd.

Zie er op toe dat de portefeuille blijft voldoen aan het beleid en de
richtlijnen in het beleggingsplan 2017 (terugval optie).

-

Houdt in het transitieplan rekening met ‘Best Execution’ om de
kosten voor de belanghebbenden van het fonds zo laag mogelijk te
houden.

-

Goede schriftelijke vastlegging van het besluit en de
belangenafweging bij de (tussentijdse) verkoop van illiquide
beleggingen die niet door PfZW worden overgenomen. Te meer als
een tussentijdse verkoop ertoe leidt dat de onderliggende
beleggingscategorie niet binnen de bandbreedte blijft.

-

Houdt rekening bij de totstandkoming van het Beleggingsplan 2018
en de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar PfZW met de
voorgenomen mutaties in de beleggingen die niet door PfZW worden
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overgenomen (met name bij illiquide beleggingen) De verkoop van
niet in het transitieplan opgenomen beleggingen dienen binnen de
kaders van de norm portefeuille plaats te vinden.
Communicatie

-

-

-

Draag zorg voor het verder uitwerken en verbeteren van het

Deze aanbeveling heeft het

communicatieplan betreffende de voorgenomen overstap naar PfZW

college van vereffenaars ten

en de consequenties voor de verschillende groepen

dele opgevolgd. Het

belanghebbenden op korte, middellange en lange termijn.

effectiviteitsonderzoek heeft

Draag zorg voor het proactief uitwerken van communicatie

het college van vereffenaars

scenario’s, zodat adequaat en tijdig kan worden gecommuniceerd

besloten niet uit te voeren in

over nieuwe besluiten en omstandigheden die van belang zijn voor

verband met de liquidatie

belanghebbenden.

van het pensioenfonds.

Onderzoek of communicatie over belangrijke onderwerpen naar de
verschillende groepen belanghebbenden effectief is geweest.

12.3. Governance
De verhouding tussen het college van vereffenaars en het verantwoordingsorgaan was verstoord geraakt. De raad van toezicht
heeft zich de afgelopen jaren ingespannen deze verhouding te verbeteren. Het verantwoordingsorgaan heeft in 2017 de
Ondernemingskamer verzocht gebruik te mogen maken van het recht van enquête. De Ondernemingskamer heeft in februari 2018
in zijn oordeel de verzoeken van het verantwoordingsorgaan afgewezen. De Ondernemingskamer heeft overwogen dat niet is
gebleken “van gegronde redenen om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken bij het fonds te twijfelen”. Het
verantwoordingsorgaan heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden overschreden en is in hoofdzaak zelf debet aan de
verstoorde verhouding met de vereffenaars, aldus de Ondernemingskamer. De raad hecht aan goede governance en een goede
taakverdeling tussen bestuur, verantwoordingsorgaan en de raad. Het oordeel van de Ondernemingskamer bood ruimte voor het
college van vereffenaars om op constructieve wijze de aandacht weer volledig te richten op het fonds en zijn belanghebbenden. Na
het oordeel van de Ondernemingskamer, heeft een lid van het verantwoordingsorgaan besloten zijn lidmaatschap van het
verantwoordingsorgaan op te zeggen. De andere leden zijn na overleg door hun voordragende instanties [in maart 2018]
vervangen door nieuwe leden. De raad heeft de oud-leden van het verantwoordingsorgaan bedankt voor de inzet voor het
pensioenfonds. De raad is verheugd dat de samenwerking tussen de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan en het college
van vereffenaars en de raad goed is geweest in 2018.
12.4 Het realiseren van gestelde doelen en strategie in relatie tot de toekomstbestendigheid van
het fonds
Het college van vereffenaars heeft in 2016 de conclusie getrokken dat een andere pensioenuitvoerder meer perspectief biedt op
een beter pensioen voor de (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden. In 2017 heeft het college van vereffenaars
na een zorgvuldig doorlopen proces besloten tot liquidatie van het fonds en een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde
pensioenen naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De raad is bedroefd over de korting van de pensioenen van de
deelnemers en gepensioneerden die het gevolg waren van de overstap naar het financieel gezondere PfZW. De raad realiseert zich
terdege dat de korting direct effect heeft gehad op de koopkracht van de gepensioneerden en de pensioenopbouw van (gewezen)
deelnemers. De keuze voor PfZW als uitvoerder van het pensioen voor de sector Tandtechniek bood naar verwachting echter een
beter perspectief (op de lange termijn) voor het pensioen van de belanghebbenden dan voortzetting bij het huidige
pensioenfonds. De sector Tandtechniek past verder goed bij de andere sectoren in de zorg en welzijn die zijn aangesloten bij PfZW.
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De opgebouwde pensioenaanspraken en de nieuw op te bouwen pensioenaanspraken zijn per 1 oktober 2018 beide bij PfZW
ondergebracht. Hierdoor zijn de pensioenen voor de Tandtechniek op één plek ondergebracht.
12.5

Afwikkeling van de collectieve waardeoverdracht en liquidatie

De raad wordt doorlopend over de afwikkeling van de collectieve waardeoverdracht en de liquidatie geïnformeerd. Het gaat om
complexe en arbeidsintensieve processen, waarvoor het college van vereffenaars verschillende projectgroepen heeft ingericht met
het oogmerk goed in control te blijven.
De Raad van Toezicht:
Kees de Wit (voorzitter)

Monique van der Poel

Ronald Waals

12.2. Reactie van het college van vereffenaars op het rapport van
bevindingen van de Raad van Toezicht
Het college van vereffenaars heeft met waardering kennisgenomen van het rapport van bevindingen van de Raad van Toezicht. De
Raad stelt vast dat het college van vereffenaars vrijwel alle aanbevelingen in het rapport over 2017 heeft opgevolgd en doet geen
nieuwe aanbevelingen in het rapport over 2018. Het college van vereffenaars kijkt terug op een plezierige samenwerking met de
Raad. Het college van vereffenaars zal de raad blijven informeren over de afwikkeling van de collectieve waardeoverdracht en de
liquidatie van het fonds.
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13 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan
14 maart 2018 is het Verantwoordingsorgaan aangetreden en heeft een streep gezet onder het verleden. Het
Verantwoordingsorgaan heeft in 2018 vijf keer vergaderd. De meeste aandacht is uitgegaan naar de collectieve waardeoverdracht
(cwo) en de overgang van de administratie van Syntrus Achmea eerst naar Centric pension and insurance solutions (Centric) en
vervolgens naar PGGM. Het Verantwoordingsorgaan is door het college van vereffenaars zowel mondeling als schriftelijk op de
hoogte gesteld van de voortgang van de overgang naar PGGM. Het Verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat het college
van vereffenaars in controle is met betrekking tot de overgang en collectieve waardeoverdracht (cwo), binnen wat van het college
van vereffenaars gevraagd kan worden. Het Verantwoordingsorgaan constateert dat het college van vereffenaars aan een
evenwichtige belangenafweging heeft gedaan. Het Verantwoordingsorgaan constateert dat het college van vereffenaars al wat
mogelijk is doet om de collectieve waardeoverdracht netjes en snel te laten verlopen, maar daarbij wordt gehinderd door de
kwaliteit van de pensioenuitvoerder Centric. Bij de overgang naar PGGM is geconstateerd dat de door Centric aangeleverde
gegevens diverse fouten bevatten. Het bestuursbureau en college van vereffenaars besteden hieraan veel aandacht.
Het Verantwoordingsorgaan ontleent haar taken aan de Pensioenwet artikel 115a. In het verslagjaar 2018 is de belangrijkste taak
geweest het adviseren over de cwo en liquidatie van het fonds. Het college van vereffenaars heeft haar beleid en de wijze waarop
het is uitgevoerd verantwoord aan het Verantwoordingsorgaan door regelmatige updates te geven zowel mondeling als schriftelijk
door het bestuursbureau BB3.0. De gesprekken met het college van vereffenaars hebben zich beperkt tot het minimale wettelijke
aantal.
Het Verantwoordingsorgaan heeft 2 adviesaanvragen behandeld en van een advies voorzien. Het eerste advies had betrekking op
de cwo. Het Verantwoordingsorgaan betreurt het dat een korting van circa 9% moest plaatsvinden. De adviesaanvraag was
uitgebreid gemotiveerd door het college van vereffenaars en voorzien van de afwegingen die gemaakt zijn met betrekking tot het
onderbrengen van de rechten van de deelnemers bij 1 of meerdere pensioenuitvoerder(s). Ook het evenwicht in de afweging van
de belangen van de verschillende belanghebbenden kreeg de noodzakelijke aandacht. Het Verantwoordingsorgaan heeft
geadviseerd om door te gaan met de cwo en de overgang naar PGGM.
Het tweede advies had betrekking op het beloningsbeleid Q4 2018 en 2019. Het Verantwoordingsorgaan heeft geadviseerd om in
het tweede halfjaar van 2019 de vergoeding aan te passen naar de afname van activiteiten. Het Verantwoordingsorgaan, de Raad
van Toezicht en het college van vereffenaars trekken medio 2019 conclusies met betrekking tot de beloning voor de tweede helft
2019.
Het afronden van de overgang van de administratie van Centric naar PGGM kreeg in het nieuwe verslagjaar, het jaar van de
liquidatie, de bijzondere aandacht van het Verantwoordingsorgaan. De ontstane problemen met de kwaliteit van de bestanden en
de houding en werkwijze van de uitvoerder Centric vragen veel aandacht van het college van vereffenaars en het
Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan spreekt zijn zorg uit over het naar behoren uitvoeren van de noodzakelijke
werkzaamheden en het beheersen van de noodzakelijke processen door Centric.
Het Verantwoordingsorgaan dankt het college van vereffenaars en haar ondersteuning voor de samenwerking in het verslagjaar.

13.2 Reactie van het college van vereffenaars op het oordeel van
het Verantwoordingsorgaan
Het college van vereffenaars dankt het Verantwoordingsorgaan voor de zorgvuldigheid waarmee zij zich in het verslagjaar van zijn
taak heeft gekweten en voor de plezierige samenwerking. De beheersing van de kwaliteit van de overdrachtsbestanden heeft
inderdaad veel extra aandacht van het college van vereffenaars en de ondersteuning gevraagd. Desalniettemin verwacht het
college van vereffenaars de overdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Het college van vereffenaars zal het
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Verantwoordingsorgaan ook na afronding van de overdracht adequaat blijven informeren over de afwikkeling van de liquidatie en
de aanwending van een mogelijk positief liquidatiesaldo ten bate van de voormalige deelnemers van het fonds.
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14 Jaarrekening
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14.1 Balans per 31 december
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Staat van baten en lasten
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Bestemming van het saldo van baten en lasten
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14.2 Kasstroomoverzicht
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14.3 Algemene toelichting
14.3.1 Inleiding
Het doel van de Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie), ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41178164, statutair gevestigd te Utrecht (hierna het 'fonds') is het nu en in de toekomst verstrekken van
uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds
uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere de statuten, het
pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het fonds geeft invulling
aan de uitvoering van de pensioenregeling van de in de branche tandtechniek verplicht gestelde aangesloten
werkgevers.
Het vestigingsadres is Einsteinweg 12, 3404 LL, IJsselstein.
Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,
Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder Richtlijn 610. De
bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.
Discontinuïteit
Als gevolg van het bestuursbesluit in 2018 is het fonds in liquidatie getreden. De collectieve waardeoverdracht heeft per
1 oktober 2018 plaatsgevonden conform de overeenkomst tussen het fonds en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (hierna
PFZW). Per deze datum nam PFZW alle pensioenverplichtingen van het fonds over en heeft het fonds de
vermogensbestanddelen in de beleggingsportefeuille grotendeels overgedragen aan PFZW.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de discontinuïteit van het fonds. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd
op de in het verleden gehanteerde grondslagen, rekening houdend met eventuele additionele afwaarderingen van activa
en het treffen van aanvullende voorzieningen. De liquidatiegrondslagen van RJ170 hoofdstuk 2 zijn niet toegepast
aangezien na oprichting van het fonds is besloten het fonds te liquideren en het fonds naar verwachting aan haar
verplichtingen zal voldoen.
De vereffenaars hebben op 25 juni 2019 de jaarrekening opgemaakt.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand
jaar.

14.3.2 Schattingswijzigingen
Pensioenrichtleeftijd 68
De fiscale pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het college van vereffenaars heeft
besloten de
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pensioenregeling per 2018 te wijzigen en de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar. Hierdoor daalt de
voorziening pensioenverplichting met € 59.

14.3.3 Algemene grondslagen
Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties
worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post "nog
af te wikkelen transacties". Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.
Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te
wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd
opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens
gesaldeerd opgenomen.
Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat het
college van vereffenaars oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende
andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de

65

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie

Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen
blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode
gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor
zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle entiteiten waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook entiteiten die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden
aangemerkt als verbonden partij. Ook de vereffenaars, andere sleutelfunctionarissen van het fonds en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle
waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d., worden als
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta
De posten in de jaarrekening van de stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de stichting.
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze
waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in
vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in
de staat van baten en lasten.
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14.3.4 Specifieke grondslagen
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Beleggingen voor risico fonds
Algemeen
De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, slechts indien de reële waarde van beleggingen niet
betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. Overlopende
activa en passiva alsmede liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het verschil
tussen reële waarde en nominale waarde is bij deze activa en passiva in het algemeen gering. Participaties in
beleggingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en
gewaardeerd volgens de grondslagen voor die onderliggende beleggingen (look-through benadering). Bij gemengde
beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie, bepaald op basis van reële waarde.
Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder
beleggingsdebiteuren dan wel -crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.
Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het vastgelegde
beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie. Derivaten die deel
uitmaken van een beleggingsfonds zijn opgenomen in de beleggingscategorie waarin dit beleggingsfonds is
gerubriceerd.

Reële waarde
De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor de meerderheid van
de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van genoteerde marktprijzen. Derivaten worden
gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Bepaalde instrumenten, zoals
participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is
gebruikelijk en mogelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen.
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Slechts indien de reële waarde van een beleggingen niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats
op basis van geamortiseerde kostprijs.
Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reële waarde
benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en
de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde wordt gebaseerd op
taxatiewaarde. De taxaties worden verricht door onafhankelijke deskundigen. Indien daartoe aanleiding is, wordt bij de
waardering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie en/of renovatieactiviteiten. Resultaten door wijziging in
reële waarde worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers per balansdatum. Niet beursgenoteerde beleggingen in
vastgoedfondsen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde van de onderliggende beleggingen. Indien de
waarderingsgrondslagen van vastgoedfondsen afwijken, wordt de waardering zo mogelijk aangepast aan de
waarderingsgrondslagen van het fonds.
Aandelen
Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen reële waarde. Voor
beursgenoteerde aandelen is dit de beurswaarde. Voor niet-beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is dit de
intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde inclusief opgelopen rente. Voor beursgenoteerde
vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet-beursgenoteerde participaties in vastrentende
waardenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde
die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen. Derivaatcontracten met een
negatieve waarde worden in de balans onder de overige schulden en overlopende passiva verantwoord.
Overige beleggingen
Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Security lending
Het fonds participeert niet direct in securities lending. Binnen de beleggingspools kan sprake zijn van securities lending.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste
verwerking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen
sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van
oninbaarheid.

Overige activa
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Hieronder worden de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk opeisbaar
zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband
met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de
beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

Algemeen
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het
vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds en overige voorzieningen,
volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.
In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het
Besluit Financieel Toetsingskader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.
Beleidsreserve
De beleidsreserve is een sluitpost, waaraan uit het resultaat wordt toegevoegd of onttrokken nadat de gebonden reserve
en de AOP-reserve op het juiste niveau zijn gebracht. De beleidsreserve kan onder andere eventueel worden gebruikt
om
toekomstige toeslagen te financieren en de pensioenregeling te verbeteren.
Gebonden reserve
De gebonden reserve wordt vastgesteld op de hoogte van de wettelijk vereiste reserves. De gebonden reserve dient om
toekomstige beleggings- en actuariële tegenvallers op te kunnen vangen.
AOP-reserve
Aan de AOP-reserve wordt jaarlijks het resultaat op de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling toegevoegd of
onttrokken. De AOP-reserve is specifiek bedoeld om tegenvallers in de toekenning van arbeidsongeschiktheidspensioen
op te kunnen vangen.
Technische voorziening
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds wordt gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde wordt
bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met
de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de
opgebouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toeslag)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald
met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds is uitgegaan van het op de balansdatum
geldende actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven
aanspraken. Jaarlijks wordt door het college van vereffenaars besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken
toeslagverlening kan worden toegepast. Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na
balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening
gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.
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Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met
invaliditeit op basis van de contante waarde van de toekomstige opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens
arbeidsongeschiktheid.
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,
waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per 31
december 2018:
Overlevingstafel
Prognosetafels AG2016 waarbij de sterftekansen zijn vermenigvuldigd met leeftijdsafhankelijke factoren die zijn
gebaseerd op leeftijdsafhankelijke correctiefactoren naar geslacht op een gewogen gemiddelde van de objectief
vastgestelde CBS-ervaringssterfte voor zes inkomensklassen. De voorziening primo jaar is berekend op basis van de
door het AG gepubliceerde prognosetafel AG2016, startkolom 2018. De voorziening eind september 2018 is berekend
op basis van de prognosetafel AG2016, startkolom 2018.
Partnerfrequentie
De partnerfrequentie tot de 67-jarige leeftijd is gebaseerd op de partnerfrequenties 'CBS 2016, incl. samenwonend', met
een frequentie van 100% op leeftijden 65 jaar tot en met 67 jaar.
Leeftijdsverschil man-vrouw
Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner 3 jaar jonger is dan de verzekerde man en 3 jaar ouder dan de
verzekerde vrouw.
Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen
De lasten van nog niet ingegaan wezenpensioen zijn gesteld op 5% van de lasten van het nog niet ingegaan
partnerpensioen tot de pensioenrichtleeftijd; bij de vaststelling van de lasten van ingegaan wezenpensioen wordt
verondersteld dat het pensioen moet worden uitgekeerd tot de 21-jarige leeftijd, waarbij geen rekening wordt gehouden
met sterftekansen.
Voorziening voor toekomstige excassokosten
Kostenopslag ter grootte van 2,7% (2017: 2,7%) van de technische voorziening ultimo 2018 in verband met toekomstige
administratie- en excassokosten. Voor de voorziening arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) is de opslag
excassokosten 4,0% (2017: 4,0%). Deze kostenvoorziening is in 2018 afgenomen tot 2,2% per 30/9. Eind 2018 is er
helemaal geen voorziening meer voor kosten.

Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten
Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan AOP is uitgegaan van een
revalidatiekans van 5%.
IBNR
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Een voorziening voor het risico van premievrijstelling van zieke deelnemers die in de WIA terecht kunnen komen, wordt
berekend door de invaliditeitsopslag uit de premie van de afgelopen twee jaar te nemen.
Onvindbaren
Niet opgevraagd pensioen: Voor pensioen dat nog niet is ingegaan omdat de deelnemer onvindbaar is of niet reageert
wordt de reservering 5 jaar volledig in stand gehouden en vervolgens in 10 jaar lineair afgeschreven tot nihil.
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste
verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen
sprake is van transactiekosten).
Dekkingsgraad
De (nominale) dekkingsgraad van het fonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de
kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans.
Onder het FTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het
gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van dagkoersen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en
lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde
waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als
ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
Premiebijdragen voor risico fonds (van werkgevers en werknemers)
Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het
verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben.
De premiebaten in het boekjaar zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers. Voor een beperkt
aantal werkgevers zijn de premies gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven.
Beleggingsresultaten

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen,
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worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt
in de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de herwaarderingen.
Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en
soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.
Kosten van vermogensbeheer
Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan.

Exploitatiekosten van onroerende zaken in exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheer opgenomen.
Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,
provisies, valutaverschillen, e.d.
Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen
zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds
Pensioenopbouw
De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar.
Toeslagen
Deze post bestaat uit de lasten van de in het boekjaar toegekende toeslagen uit hoofde van de voorwaardelijke
toeslagverlening.
Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo boekjaar berekend over de
beginstand en de mutaties gedurende het jaar.
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische
voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van
de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten
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Ten behoeve van de uitvoeringskosten wordt 2,7% (2017: 2,2%) van de pensioenopbouw en de inkomende
waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische voorziening. Daarnaast valt 2,7% (2017: 2,2%) van de uitkeringen,
afkopen en uitgaande waardeoverdrachten vrij uit de technische voorziening ten behoeve van
pensioenuitvoeringskosten (excassokosten). Deze kostenvoorziening is in 2018 afgenomen tot 2,2% per 30/9.
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen
respectievelijk
overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.
Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt hieronder verantwoord.
Het RTS effect is dit jaar door de CWO niet per 31/12 maar per 30/9 vastgesteld.

Overige wijzigingen
De onder deze post opgenomen mutaties van de voorziening hebben betrekking op de kanssystemen.
Wijziging overige actuariële uitgangspunten
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien voor de berekening van de
actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hiervoor wordt extern actuarieel advies ingewonnen. Dit betreft de
veronderstellingen voor sterfte, langleven, ziekte en arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor de
gehele
bevolking als voor de populatie van het fonds. De vaststelling door het college van vereffenaars van de toereikendheid
van de technische
voorziening op basis van schattingen en oordelen is inherent onzeker. Het effect wordt verantwoord in het resultaat op
het
moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien.
Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

14.3.5 Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als
zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en
beleggingsactiviteiten.
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14.4 Toelichting op de Balans
14.4.1 Beleggingen voor risico fonds
Verloopoverzicht van belegde waarden per beleggingscategorie

In het kader van de collectieve waardeoverdracht is in september € 800.405 overgedragen aan PFZW. De overdracht is
in bovenstaande verloopstaat verwerkt als verkopen.

De overige mutaties betreffen onder meer de mutatie van de beleggingsdebiteuren, -crediteuren en liquide middelen ten
behoeve van beleggingstransacties.
Door het fonds wordt niet belegd in premiebijdragende (aangesloten) ondernemingen.
Onderpand met betrekking tot derivaten
Ultimo 2018 wordt er niet meer belegd in derivaten en is zodoende ook geen sprake van onderpand.

Reële waarde
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De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen reële waarde. Afgezien van de beleggingsvorderingen en schulden zijn de beleggingen van het pensioenfonds gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum. Het is over het
algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te
stellen. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde per
balansdatum.
Voor een groot deel van de beleggingen van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter,
bepaalde beleggingen zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van verschillende waarderingsmodellen,
inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten.
•

Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.
Hieronder vallen aandelen, obligaties en onderpanden.

•

Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend goed in bezit van het fonds. Alle
vastgoedobjecten worden jaarlijks getaxeerd door externe taxateurs waarvan de onafhankelijkheid ten opzichte van
de waardering onbetwist is. De juistheid en volledigheid van de gebruikte informatie voor de taxatie wordt
gecontroleerd.

•

De netto contante waarde methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van
de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.

•

Intrinsieke waarde: de marktwaarde ontleent aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fundto-fund managers. Voor fondsbeleggingen in vastgoed, private equity en infrastructuur wordt de waardering
bepaald op basis van de laatst ontvangen fondsrapportages. Deze rapportages zijn door een onafhankelijke
accountant gecontroleerd maar de periode van deze rapportages loopt niet synchroon met het boekjaar van het
fonds. Om deze onzekerheid te mitigeren wordt jaarlijks achteraf een aansluiting gemaakt

•

Andere methode: hieronder vallen de beleggingsdebiteuren- en crediteuren alsmede de liquide middelen uit hoofde
van beleggingstransacties.
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Schatting van reële waarde
Vastgoed
Zoals bij de grondslagen staat vermeld is de waarde gebaseerd op de taxatiewaarde. De eerste waardering is
verkrijgingsprijs inclusief transactiekosten. Deze taxaties worden verricht door verscheidene externe erkende taxateurs.
Iedere externe taxateur hanteert, binnen de algemene richtlijnen zoals binnen de branche gelden, eigen uitgangspunten.
De richtlijnen binnen de branche geven aan dat voor de waardebepaling in dit geval moet worden uitgegaan van de
verkoopwaarde van een object met als doelstelling om met het object huurinkomsten te genereren. Als basis wordt
hiervoor een contante waardeberekening gebruikt van de toekomstige kasstromen.
Aandelen
Private equity beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt
ontleend aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-of-fund-managers, gecorrigeerd voor
kasstromen in de periode tot balansdatum. Daarnaast wordt bij de waardering rekening gehouden met eventuele
negatieve gevolgen van materiële gebeurtenissen in het verslagjaar na ontvangst van deze rapportages. De managers
bepalen de intrinsieke waarde op basis van lokale wet- en regelgeving.
Voor niet-beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de
onderliggende beleggingen representeert.
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Vastrentende waarden
Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld, betreft
hypotheken en (een deel van) de obligatiebeleggingsfondsen. De berekeningsgrondslag staat vermeld in de algemene
toelichting op de grondslagen.
Derivaten
Bij de schatting van de reële waarde van derivaten wordt uitgegaan van verwachte toekomstige kasstromen.
Overige beleggingen

De overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Ultimo 2018 wordt niet meer belegd in direct vastgoed en zodoende heeft er geen taxatie plaatsgevonden door
onafhankelijke, beëdigde taxateurs (2017: 100%).
Aandelen
De aandelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vastrentende waarden
De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Derivaten
De derivaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat
derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De
portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen
de door het college van vereffenaars vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden.
Het fonds gebruikt derivaten om het valutarisico af te dekken. Eén van de belangrijkste risico's bij derivaten is het
kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico wordt
beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen. Bovendien geldt dat
zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.
Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:
•

Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt
aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde
prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico's afgedekt.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2018:
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2017:

Overige beleggingen
De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

14.4.2 Vorderingen en overlopende activa
Specificatie vorderingen en overlopende activa

Nog af te wikkelen post collectieve waardeoverdracht
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Deze post betreft het saldo van de overgedragen beleggingen (€808,6 miljoen) en de verplichtingen (€ 776,9 miljoen)
aan PFZW per 1 oktober 2018. Het saldo van € 31,7 miljoen zal gebruikt worden om de dekkingsgraadafhankelijke
bijdrage te financieren.

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een
voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met
gelijksoortige
risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de
voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode.
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Nadere specificatie ‘Vorderingen op werkgevers’

In 2018 is een bedrag van € 88 gedoteerd aan de voorziening (2017: toegevoegd € 24). Er werd een bedrag van
€ 15 aan premies over voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2017: € 9).

14.4.3 Overige activa

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk dan
wel
op korte termijn opeisbaar zijn. Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder de overige
beleggingen opgenomen.
Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.

14.4.4 Stichtingskapitaal en reserves
Mutatieoverzicht eigen vermogen 2018
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Dit bedrag (43.954) dient in samenhang te worden gezien met 31.704, nog af te wikkelen collectieve waardeoverdracht
met PFZW (zie 14.4.2).
Mutatieoverzicht eigen vermogen 2017

Solvabiliteit

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het
standaardmodel inclusief uitbreiding voor actief beheer. Het college van vereffenaars acht het gebruik van het
standaardmodel passend voor de risico’s van het fonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder
toelichting "Risicobeheer en derivaten".
De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 100%.
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad bevindt het fonds zich in een situatie van
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dekkingstekort. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, maar wel tenminste gelijk is aan
de minimaal vereiste dekkingsgraad, bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort. Eind september zijn de
verplichtingen overgedragen en daarom zijn er ultimo 2018 geen solvabiliteitseisen meer van toepassing
Dekkingsgraad voor collectieve waardeoverdracht

De dekkingsgraad van het fonds voor collectieve waardeoverdracht bedroeg 105,7%.
Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

Herstelplan

De verplichtingen zijn 1 oktober 2018 overgedragen aan PFZW waardoor een herstelplan niet meer van
toepassing is.

14.4.5 Technische voorzieningen voor risico fonds
Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds
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Mutatieoverzicht voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

Korte beschrijving van de pensioenregeling
De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een
pensioenleeftijd van 68 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 1,77% van de in dat
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jaar geldende pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het loon volgens de Wet financiering sociale
verzekeringen verminderd met de franchise van € 12.028 in 2018.
De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op partner- en wezenpensioen. Deelname aan de
regeling is mogelijk vanaf de leeftijd van 20 jaar en op datum indiensttreding. Jaarlijks beslist het college van
vereffenaars van het fonds de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden geïndexeerd. Overeenkomstig artikel
10 van de Pensioenwet kan de pensioenregeling worden gekwalificeerd als een uitkeringsovereenkomst.
Toeslagverlening
Het college van vereffenaars beslist jaarlijks of en in hoeverre de ingegane pensioenen en de opgebouwde
pensioenaanspraken verhoogd worden door middel van het verlenen van een toeslag. Een toeslag wordt alleen
verleend voor zover de beschikbare financiële middelen van het fonds dit naar oordeel van het college van vereffenaars
toelaten. Deze beoordeling vindt mede plaats op basis van een schriftelijk advies van de actuaris. Het college van
vereffenaars hanteert een toeslagenstaffel als leidraad bij dit besluit.
Het college van vereffenaars streeft er naar om de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers jaarlijks aan te
passen op basis van de ontwikkeling van het CBS-consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens, afgeleid, over de
periode van 12 maanden die eindigt 3 maanden voor de toeslagverlening. Voor deze voorwaardelijke toeslagen is geen
bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald.
Het college van vereffenaars hanteert als leidraad de volgende toeslagenstaffel:
•

bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110%: 0% van de toeslagambitie;

•

bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% maar lager dan de dekkingsgraad waarbij volledige
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is: toeslag naar rato;

•

bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de dekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige toeslagverlening
mogelijk is: 100% van toeslagambitie plus inhaalindexatie toeslagverlening.

De pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen zijn in 2007 voor het laatst verhoogd. Door het overdragen van de
verplichtingen per 1 oktober 2018 is er geen sprake meer van toeslagverlening.

14.4.6 Overige schulden en overlopende passiva
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Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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14.4.7 Risicobeheer en derivaten
Solvabiliteitsrisico
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met
risico's. De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het
realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de
pensioenverplichtingen.
Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het pensioenfonds niet
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op
basis van algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden
opgelegd. Indien de solvabiliteit van het pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het pensioenfonds
de premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een
eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het
pensioenfonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.
In verband met de collectieve waardeoverdracht per 1 oktober 2018 is ultimo 2018 het wettelijk (minimum) vereist eigen
vermogen niet meer van toepassing.

Het fonds heeft ter afdekking van valutarisico's derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de
vereiste buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het fonds het standaard model van DNB
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inclusief actief beheer toe, waarbij uitgegaan wordt van de toetswaarde solvabiliteit, gebaseerd op de strategische asset
mix. In het overzicht met betrekking tot de solvabiliteit wordt daarentegen uitgegaan van het vereist vermogen in
evenwichtssituatie.

Beleid en risicobeheer
Het college van vereffenaars beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze
risico’s. Deze beleidsinstrumenten betreffen:
•

beleggingsbeleid

•

premiebeleid

•

herverzekeringsbeleid

•

toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten
ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALMstudies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende
beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het college van vereffenaars vast te
stellen beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven
normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op
het beheersen van de volgende belangrijkste (beleggings)risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid
wordt gebruik gemaakt van derivaten.
Marktrisico’s (S1 – S4)

Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico en het valutarisico. Marktrisico omvat de
mogelijkheden voor winst of verlies en door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen
bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook
valutakoersen (valutarisico) of rentes (renterisico).
De strategie van het pensioenfonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de
beleggingsdoelstellingen. Het marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de
aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan de
vereffenaars.
De mate waarin de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de
volgende alinea weergegeven, vervolgens worden de risico's die het pensioenfonds loopt nader toegelicht.
Renterisico (S1)
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen
wijzigen als gevolg van veranderingen in de marktrente.
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De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration is de (met de contante
waarde van de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren. De duration geeft aan hoeveel
procent bij benadering de reële waarde verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve met 1
procentpunt. Een hoge duration geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Ultimo 2018 zijn de verplichtingen nihil en is geen sprake van een duration.

Gedurende het jaar heeft het fonds ter beheersing van het renterisico het balansrisico ten opzichte van de
verplichtingen verkort. Vanuit de wens om dit niet met derivaten te doen is de aanpassing vormgegeven door
middel van een aanpassing in de staatsleningen portefeuille waarbij de duration is verlengd en de
looptijdenverdeling beter is aangesloten op het kasstroomprofiel van de verplichtingen.
Afdekking renterisico
Het pensioenfonds beheerst het renterisico door te beleggen in vastrentende waarden. Het fonds heeft ervoor
gekozen om het renterisico voor 30% actief af te dekken.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

De beleggingsdebiteuren- en crediteuren alsmede de liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties zijn
verwerkt in de categorie resterende looptijd < 1 jaar.
S2 Risico zakelijke waarden
Het risico zakelijke waarden of prijsrisico is het risico van waardeveranderingen door de ontwikkeling van
marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende
instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij
waardeveranderingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in
marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door
diversificatie.
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De segmentatie van vastgoed naar sectoren is als volgt:

De segmentatie van vastgoed naar regio is als volgt:

De segmentatie van de aandelenportefeuille naar sectoren is als volgt:
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De segmentatie van de aandelenportefeuille naar regio is als volgt:

Beleggingen waarvan de uitgevende partij is gevestigd in Azië (exclusief Japan), Latijns Amerika of Rusland
worden gerekend tot de regio 'opkomende markten'.
Het fonds heeft er voor gekozen om het prijsrisico niet af te dekken.
Valutarisico (S3)
Het valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van
veranderingen in valutawisselkoersen. Het totaalbedrag van de gehele beleggingsportefeuille dat buiten de euro
wordt belegd bedraagt ultimo 2018 € 451 (2017: € 84.363). Van dit bedrag is 0% (2017: 70%) afgedekt naar de
euro. Het strategische beleid van het pensioenfonds is om een deel van de valutaposities af te dekken. Per einde
boekjaar is de waarde van de uitstaande valutatermijncontracten € 0 (2017: € 0).
De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:
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Kredietrisico (S5)
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissement of
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer
worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen
waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het
risico dat partijen waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te
verrichten waardoor het pensioenfonds financiële verliezen lijdt.
Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming
van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het pensioenfonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand
en dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingnormen
bij hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het pensioenfonds enkel belegd in
markten waar een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten
wordt belegd, wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten wordt
door het pensioenfonds enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat
posities van het pensioenfonds adequaat worden afgedekt door onderpand. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse
waarderingen.

In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de vastrentende waarden naar sector weergegeven:

De verdeling van vastrentende waarden naar regio is weergegeven in onderstaande tabel:
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille wordt het volgende overzicht
gegeven:

Verzekeringtechnische risico (S6)
Langlevenrisico
Het langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling
van de technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering
van de pensioenverplichting.
Door toepassing van Prognosetafel AG2016 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico
gedurend het jaar nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.
Overlijdensrisico
Het overlijdensrisico betekent dat het pensioenfonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet
toekennen waarvoor door het pensioenfonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in
risicokapitalen.
Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds voorzieningen moet treffen voor
premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit
risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten
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wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. Het beleid
van het pensioenfonds is om het overlijden- en arbeidsongeschiktheidsrisico niet te herverzekeren.
Toeslagrisico
Het college van vereffenaars van het pensioenfonds heeft de ambitie om het pensioen te indexeren. De mate waarin dit
kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie en demografie.
Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagtoezegging voorwaardelijk is.
Het beleid en de ambitie inzake toeslagverlening is weergegeven in de toelichting van de post ‘Indexering en overige
toeslagen’.

Bovenstaande beschreven risico’s betreft het beleid van het fonds gedurende het jaar. Ultimo 2018 zijn de
verplichtingen overgedragen en is er geen sprake meer van bovenstaande risico’s.
Liquiditeitsrisico (S7)
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet
in liquide middelen. Hierdoor kan het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de overige
risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico
wordt beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de
liquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten
zoals premies. Inzake het liquiditeitsrisico wordt vermeld dat het fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende
obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene
uitstroom van geldmiddelen te financieren. Dit risico is voor dit fonds niet van toepassing.
Concentratierisico (S8)
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,
moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt
aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. Concentratierisico is gemeten naar concentratie
van een land of bij een tegenpartij.

Dit betreft per 31 december 2018 de volgende posten.

93

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie

Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.
Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio's, economische sectoren of
tegenpartijen. Een portefeuille van beleggingen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een
verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief
concentratierisico.
Bij de bepaling van het vereist vermogen past het pensioenfonds het standaardmodel van de DNB toe. In dat model
wordt het concentratierisico vooralsnog op nihil gesteld.
Operationeel risico (S9)
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het
verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico's worden door het fonds beheerst door het stellen
van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie,
procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden
periodiek getoetst door de vereffenaars.
De advisering over de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Kas Bank B.V. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd
door verschillende operationele vermogensbeheerders waaronder Achmea Investment Management B.V. en Syntrus
Achmea Real Estate and Finance B.V. Met deze partijen zijn overeenkomsten en service level agreements gesloten.
De pensioenuitvoering is met ingang van 2018 uitbesteed aan Centric Pension and Insurance Solutions B.V. Met Centric
Pension and Insurance Solutions B.V. zijn een uitvoeringsovereenkomst en een service level agreement (SLA) gesloten.
Het college van vereffenaars beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerders door
middel van performancerapportages (alleen vermogensbeheerders), SLA-rapportages en onafhankelijk getoetste interne
beheersingsrapportages (ISAE 3402-rapportages).
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Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico's worden door het fonds hiervoor
geen buffers aangehouden in de solvabiliteitstoets.
Systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren
functioneert waardoor beleggingen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk,
hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het pensioenfonds niet beheersbaar.

S10 Actief beheerrisico
Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die door portefeuillemanagers worden
ingenomen ten opzichte van de strategische portefeuilles. De mate van dit actief beheer wordt bepaald aan de hand van
een tracking error. Deze tracking error meet de mate van afwijking tussen het rendement van een beleggingsportefeuille
en het rendement op een benchmarkportefeuille. Een lage tracking error impliceert dat het feitelijke rendement dicht bij
de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement duidelijk afwijkt van de
benchmark. Een hogere tracking error impliceert daarmee een hogere mate van actief risico.
Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen het pensioenfonds, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders.

Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de pensioenuitvoeringskosten. Er zijn geen
leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op, (voormalige) bestuurders. Eén bestuurder neemt deel aan
de pensioenregeling van het fonds op basis van de voorwaarden in de pensioenregeling. De overige bestuurders nemen
niet deel aan de pensioenregeling van het fonds.
Overige transacties met verbonden partijen
Betreffende de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever met betrekking tot de financiering van de
aanspraken en de uitvoering van de regeling wordt verwezen naar de uitvoeringsovereenkomst.

14.4.8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Ontvangen zekerheden en garanties
Het fonds heeft geen ontvangen zekerheden en garanties voorzover niet reeds in de jaarrekening toegelicht.
Voorwaardelijke verplichtingen
Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het pensioenfonds en heeft het pensioenfonds tevens geen
juridische procedures aangespannen tegenover derden.
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Verstrekte zekerheden en garanties
Per jaareinde zijn er geen verstrekte zekerheden en garanties.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
De administratieve overdracht naar PFZW, vindt plaats in fasen. Per 1 oktober 2018 is een voorlopige dataset overgedragen aan
PFZW. Deze voorlopige dataset is gecontroleerd door de accountant en de certificerend actuaris, mede aan de hand van
deelwaarnemingen uit het deelnemersbestand. Beiden hebben rapportages van bevindingen uitgebracht. De bevindingen zijn voor
zover mogelijk opgelost in de definitieve dataset. Deze definitieve dataset had uiterlijk 1 april 2019 aan PFZW moeten worden
geleverd voorzien van een goedkeurende verklaring van de waarmerkend accountant.
De waarmerkend accountant leunt bij zijn beoordeling op het rapport van de waarmerkend accountant van Centric bij het zo
geheten ISAE3402 type II rapport. Over het verslagjaar 2018 was dit echter niet mogelijk, omdat Centric een afkeurende verklaring
van zijn waarmerkend account had gekregen. Om toch een goedkeuring te krijgen op het overdrachtsbestand naar PFZW en
uiteraard op de basisgegevens van het jaarwerkproces 2018 te krijgen, heeft de waarmerkend accountant, samen met de
waarmerkende accountants van de andere door Centric geadministreerde pensioenfondsen, een lijst van aanvullende controles
uitgezet en uitgevoerd. Ook is een managementletter opgesteld om aan te tonen dat vanaf februari 2019, de overdracht van de
pensioenadministratie geleidelijk is weggenomen bij Centric en dat onder verantwoordelijkheid van de vereffenaars, door de
bestuursondersteuning een aangepaste organisatie is opgesteld waarbij de inzet van Centric geminimaliseerd is. Mede op basis van
deze managementletter en de uitkomsten van de extra controles, heeft de waarmerkend accountant een “assurance” op het
overdrachtsbestand gegeven.
Omdat het fonds als gevolg van het hiervoor beschreven gebeurtenissen de definitieve dataset niet heeft kunnen leveren, is het
fonds door PFZW in gebreke gesteld. Het fonds heeft vervolgens direct Centric in gebreke gesteld, vanwege het niet nakomen van
toegezegde verplichtingen.
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14.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

14.5.1 Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 33,0% (2017: 32,5%) van de premiegrondslag. Hiervan is
2,5% (2017: 2,4%) bedoeld voor VPL.
De kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

Voor deze toetsing wordt uitgegaan van de premie exclusief VPL.
De kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuur van 31 december 2017
gepubliceerd door DNB). Het college van vereffenaars heeft de gedempte premie vastgesteld op basis van verwacht
rendement. De feitelijke premie is in 2018 hoger dan de gedempte en lager dan de kostendekkende premie. De aan het
boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.

97

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie

Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

De kosten pensioenopbouw betreffen de kosten van de jaarinkoop van de pensioenaanspraken inclusief de kosten voor
premievrijstelling voor nieuwe arbeidsongeschiktheidsgevallen. De toeslagverlening is voorwaardelijk en daarom geen
onderdeel van de kosten pensioenopbouw. De pensioenuitvoeringskosten volgen uit de staat van baten en lasten. De
solvabiliteitsopslag 2018 wordt berekend door het percentage vereist vermogen per 31 december 2017 te
vermenigvuldigen met de kosten pensioenopbouw.

14.5.2 Beleggingsresultaten risico fonds
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De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het
fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten bestaan voor € 2.393 (2017: € 1.684) uit beheervergoedingen, voor € 192
(2017: € 1.252) uit exploitatiekosten voor vastgoed, voor € 31 (2017: € 33) uit bewaarloon en custody fees en voor € 289
(2017: € 206) uit overige kosten.
Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens onderdeel van
de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2018 € 1.372 (2017: € 722).
Een bedrag van € 1.989 (2017: € 535) is doorbelast vanuit de kosten pensioenbeheer naar de kosten van
vermogensbeheer.
Indirecte beleggingsopbrengsten overige beleggingen € 8.159
Het fonds heeft medio september beleggingen overgedragen aan PFZW. Omdat de feitelijke collectieve
waardeoverdracht pas ultimo september heeft plaatsgevonden is het, door PFZW, behaalde rendement over de 2e helft
van september ad € 8.159 toegerekend aan het resultaat van het fonds.
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14.5.3 Overige baten

14.5.4 Pensioenuitkeringen

De post Afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 474,11 (2017: € 467,89) per jaar (de
afkoopgrens) overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

14.5.5 Pensioenuitvoeringskosten

100

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie

Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

In 2018 zijn, om aansluiting te houden met de aanbevelingen van de pensioenfederatie, kosten betrekking hebbend op
vermogensbeheer, doorbelast vanuit de pensioenbeheerkosten ten bedrage van € 1.989 (2017: € 535).
Honoraria accountant

Deze werkzaamheden zijn zowel in 2018 als in 201 uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De
kosten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop deze kosten betrekking hebben.
De onder honoraria onafhankelijke accountant vermelde bedragen zijn onder de pensioenuitvoeringskosten opgenomen
onder de post accountantskosten voor € 30 (2017: € 23) en onder de post controle- en advieskosten voor € 0 (2017: €
6). De honoraria accountant zijn voor € 30 (2017: € 17) doorbelast naar kosten vermogensbeheer.
Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:
- het fonds in het boekjaar 2018 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;
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- het fonds in het boekjaar 2018 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven;
- in het boekjaar 2018 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld.
Bezoldiging Personeelsleden
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst.
Bezoldiging bestuurders
De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met
de bestuursvergaderingen en vergaderingen met o.a. de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. De
vergoedingen bestaan uit vacatiegeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten en overige bestuurskosten 2018: € 350
(2017: € 407). Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend.

14.5.6 Mutatie technische voorzieningen
Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de
voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

Indexering en overige toeslagen
Deze post bestaat uit de lasten van de in het boekjaar toegekende toeslagen uit hoofde van de voorwaardelijke
toeslagverlening. In 2018 is er geen toeslag verleend als gevolg van de collectieve waardeoverdracht. Voor een
toelichting op het toeslagenbeleid wordt verwezen naar het kopje "toeslagverlening" in het hoofdstuk "Technische
voorzieningen".
Rentetoevoeging
De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met -0,260% (2017: -0,217%). Dit is de éénjaarsrente
uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2017.
Onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening
pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten
behoeve van de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode.
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en
opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening
betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte uitvoeringskosten in de
verslagperiode.

Wijziging marktrente
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Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het
hoofd wijziging marktrente.

Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen

14.5.7

Overige lasten

14.5.8 Belastingen
De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

14.5.9 Bestemming van baten en lasten
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Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het
fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het resultaat boekjaar is voor €
243.437 toegevoegd aan de beleidsreserve, voor € 4.002 onttrokken aan de AOP-reserve en voor € 146.287 onttrokken
aan de gebonden reserve.

14.5.10 Vaststelling van de jaarrekening door de Vereffenaars
De Vereffenaars van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie) hebben de jaarrekening 2018
vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.
Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie),
R.P. van Leeuwen , voorzitter
H.J. van der Meer, secretaris
Overige bestuursleden:
A.M. Hoekstra, I. van Eekelen, P. Mannaert, N.J. Passchier, P.H.W.M. Peters, J.E. Sutherland
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15 Overige gegevens
15.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van
baten en lasten
Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van
het fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het resultaat boekjaar is
voor € 243.437 toegevoegd aan de beleidsreserve, voor € 4.002 onttrokken aan de AOP-reserve en voor € 146.287
onttrokken aan de gebonden reserve.
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15.2 Actuariële verklaring
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15.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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