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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van de vereffenaars van Stichting Pensioenfonds voor de
Tandtechniek in liquidatie over het jaar 2019.
Het fonds is per 1 oktober 2018 in liquidatie gegaan en de pensioenverplichtingen en het
fondsvermogen zijn per die datum overgedragen naar PFZW. De verplichtstelling voor
deelname aan het fonds is per 1 oktober 2018 ingetrokken.
Het bestuur dat tot 1 oktober 2018 in functie was trad tot 13 november 2019 op als college
van vereffenaars. Op 13 november 2019 besloot het college het aantal vereffenaars terug te
brengen tot 4 in plaats van 8 voormalige bestuursleden van de Stichting in liquidatie.
In het verslag over 2018 spraken de vereffenaars als verwachting uit dat de liquidatie in de
loop van 2020 wordt afgewikkeld. Tot juni 2020 echter zijn er vele correcties/mutaties op
het overdrachtsbestand (naar PFZW) doorgevoerd. Zo zijn er vorderingen op voormalige
premiedebiteuren geïdentificeerd en is er tegen de voormalig administrateur een juridische
procedure opgestart vanwege het nalatig zijn van deze voormalig administrateur.
Gedurende deze periode kwam de Covid-19 crisis en zijn er nationaal en internationaal
maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe Corona (Covid-19) beheersbaar te
houden. Hierdoor liepen diverse uitstaande acties vertraging op. Vanwege de Corona
maatregelen en de impact hiervan op het functioneren van het bedrijfsleven, rechtbanken,
werkgevers en UWV heeft het college van vereffenaars besloten om de liquidatie met 1 jaar
te verlengen. Met PFZW is vastgelegd en afgesproken dat op 25 augustus 2021 de
slotindexatie voor de oud deelnemers berekend wordt en dat op 1 oktober 2021 restant
bedrag ter financiering van de slotindexatie wordt overgemaakt van het fonds naar PFZW,
waarna alleen het liquideren nog resteert.
In november 2019 overleed Jans de Groot, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Wij
herinneren Jans als een deskundig lid en voorzitter van ons Verantwoordingsorgaan en
bovenal als een fijne collega. Onder zijn deskundige leiding heeft het
Verantwoordingsorgaan sinds de nieuwe samenstelling in maart 2018 een waardevolle en
constructieve bijdrage geleverd in de overdracht naar PFZW en de liquidatie van het fonds.
Het college van vereffenaars dankt iedereen die zich in 2019 en voorgaande jaren heeft
ingezet voor het fonds.

4

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie
Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

Het college van vereffenaars heeft het verslag van vereffenaars 2019 en de daarbij
behorende staten voor DNB vastgesteld op 20 november 2020.
Utrecht, 20 november 2020
Rob van Leeuwen, voorzitter

Ilse van Eekelen, secretaris
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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
College van vereffenaars:
De heer R.P. van Leeuwen (voorzitter)
Mevrouw. I. van Eekelen (secretaris)
De heer P. Mannaert
De heer N. Passchier
Verantwoordingsorgaan:
De heer J.W. Boot (voorzitter)
De heer H. Burger
De heer F. Moulis
Raad van Toezicht:
De heer C.J.M. de Wit (voorzitter)
Mevrouw M.J.C.M. van der Poel
De heer R. Waals
Uitvoeringsorganisatie:
Coördinatie overdracht en liquidatie:
De heer R. Braaksma
Overdracht Pensioenadministratie:
Miqado B.V./HotITem B.V.
Vermogensbeheer:
Beleggingscoördinator: de heer R. Braaksma
Vermogensbeheerder: Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
Waarmerkend actuaris (controle overdrachtsbestand):
De heer drs. B.A. Weijers AAG, Willis Towers Watson
Externe accountant:
De heer drs. E. Brienesse RA, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Compliance officer:
De heer mr. E. Klein
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Bestuursondersteuning:
De heren R. Braaksma en J. de Winter (tot 15 november 2019),
Mevrouw A.G. de Kruijf
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Financiële positie
Als gevolg van de overdracht van de verplichtingen en het grootste deel van het belegd
vermogen naar PFZW per 1 oktober 2018 is er bij het fonds geen sprake meer van dekking
van pensioenverplichtingen door activa en derhalve ook niet van een ‘dekkingsgraad’. Wel is
er nog sprake van een te verwachten batig saldo bij de afwikkeling van de vereffening dat zal
worden aangewend voor het doen van een slotindexatie aan de voormalige (gewezen)
deelnemers en gepensioneerden waarvan op 30 september 2018 pensioenaanspraken bij
het fonds waren ondergebracht.
Slotindexatie
Er is nog sprake van een te verwachten batig saldo bij de afwikkeling van de vereffening dat
zal worden aangewend voor het doen van een slotindexatie aan de voormalige (gewezen)
deelnemers en gepensioneerden, waarvan op 30 september 2018 pensioenaanspraken bij
het fonds waren ondergebracht.
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 waren
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 CBS-consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens afgeleid, gemeten over
de periode van oktober tot oktober voorafgaande aan de datum van toekenning.
Het fonds heeft als gevolg van de ontoereikende financiële positie gedurende een reeks van
jaren geen toeslag kunnen verlenen.
De totale indexeringsachterstand die daarvan het gevolg is bedraagt 24,96% voor actieven
en 18,58% voor gepensioneerden.
Het fonds heeft aan PFZW een opgave gedaan van de gemiste indexatie per deelnemer
(inclusief gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).
Beleggingsbeleid
Als gevolg van de overdracht van de verplichtingen en het grootste deel van het belegd
vermogen naar PFZW per 1 oktober 2018 voert het pensioenfonds geen beleggingsbeleid
meer uit conform het destijds vastgestelde strategische beleggingsbeleid.
Wel beheert het fonds een voorlopig batig saldo uit de overdacht na PFZW dat bestaat na
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de overdracht en heeft het fonds nog een restant aan illiquide beleggingen waarvan de
verwachting bestaat dat deze in de loop van 2021 grotendeels verkocht kunnen worden,
deels met een afslag.
Het rendement op de illiquide beleggingen bedroeg in 2019 € 11 (*1000).
Over 2019 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 over 2017
bedroeg - 0,2.
Kosten
Vanaf 1 oktober 2018 heeft het fonds geen deelnemers meer. Er waren in 2019 geen
reguliere kosten voor de pensioenuitvoering en vermogensbeheer. De kosten stonden in het
teken van de liquidatie (m.n. het overdragen van het aansprakenbestand). Totaal waren de
kosten € 1.518 (*1000), verdeeld over de volgende activiteiten:
(x € 1.000)

Administratiekosten
Accountantskosten
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten)
Advieskosten
Bestuurskosten
Contributies en bijdragen
Incassokosten
Overige kosten

2019
EUR

.

33
1.091
216
70
10
98
1.518

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/liquidatiecijfers (2018 – 2019)
2019

2018

2017

2016

2015

2014

Aantallen
Actieve deelnemers
Gewezen deelnemers
Werkgevers

0
0
0

0
0
0

3.670
5.590
651

3.625
5.583
636

3.539
5.491
646

3.497
5.516
639

Gepensioneerden
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Prepensioen

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.462
516
32
36
0

1.373
503
31
43
0

1.295
476
33
48
0

1.256
486
61
50
0

Franchise

0

0

11.829

11.675

11.395

11.005

Premiepercentage
Ouderdoms- en partnerpensioen
VPL-aanspraken

0
0

0
0

30,10%
2,40%

29,80%
2,70%

24,50%
2,50%

24,50%
2,50%

Opbouwpercentage per dienstjaar
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen

0
0

0
0

1,77%
1,24%

1,77%
1,24%

1,77%
1,24%

1,90%
1,33%

Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

0

0

0%

0%

0%

0%

Actieve deelnemers

0

0

0%

0%

0%

0%

Pensioenuitvoering
Feitelijke premie (tot 1 oktober 2018)
Kostendekkende premie (tot 1 oktober 2018)
Gedempte premie (tot 1 oktober 2018)
Pensioenuitvoeringskosten
Uitkeringen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

19.837
23.913
20.170
2.478
16.331

19.511
20.901
19.562
1.570
15.323

18.259
21.059
17.686
1.861
14.384

18.135
17.803
14.284
1.175
14.102

Vermogenssituatie en solvabiliteit/eigen vermogen
Pensioenvermogen/eigen vermogen
Pensioenverplichtingen
Gemiddelde interest van verplichtingen

Aanwezige dekkingsgraad (in %)
Vereiste dekkingsgraad (in %)
Beleidsdekkingsgraad (in %)
Beleggingsportefeuille (4)
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Beleggingsperformance
Beleggingsrendement in %
Benchmark in %
Performance(5)
Z-score

15.055
0
0

0
0
0

17.014 800.242 755.487
0 849.436 854.324
0
1,52%
1,40%

694.835 694.074
785.980 735.731
1,70%
1,90%

0 94,20% 88,40%
88,40% 94,30%
0 117,20% 117,80% 118,30% 115,30%
0 92,70% 83,50% 88,8% (3)

437
0
0
0
460

881
43.811
76.899
0 244.274 218.235
0 450.558 444.663
0
215
0
43.067
14.808

0
0
0
0

0
5,94%
8,20%
0
6,14%
8,57%
0 -/- 0,04
0,08
0 -/- 0,2
-/-0,25

75.030
71.871
204.489 190.108
399.816 416.402
233
-3.104
12.945
17.152

0,13%
1,10%
0,23
0,03

8,74%
9,65%
1,55
0,18
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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 voerde 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 zorgde en 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 door middel van een collectieve waardeoverdracht op te gaan in 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
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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.

12

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie
Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

2.2 College van vereffenaars
Samenstelling
Het paritaire college van vereffenaars is op 31 december 2019 als volgt samengesteld:
Leden werkgevers
De heer P. Mannaert
De heer R.P. van Leeuwen
Lid namens werknemers
De heer N. Passchier
Vakmensen
Lid namens pensioengerechtigden
Mevrouw I. van Eekelen

Benoemd tot
Einde vereffening
Einde vereffening

Organisatie
VLHT
BTT

21-06-2021

CNV

21-06-2021

FNV

De samenstelling van het college van vereffenaars is in 2019 als volgt gewijzigd:
De leden A.M. Hoekstra, H.J. van der Meer, P.H.W.M. Peters en J.E. Sutherland zijn per 13
november 2019 teruggetreden als lid van het college van vereffenaars.
Mevrouw I. van Eekelen is per 13 november benoemd tot secretaris.
Vergaderdata, studiedagen en overige bijeenkomsten
Het college van vereffenaars heeft in 2019 5 keer vergaderd: 13 februari, 8 mei, 20 mei, 17
juni en 13 november.
De belangrijkste onderwerpen voor het college van vereffenaars waren: de bewaking van de
voortgang van de administratieve van de collectieve waardeoverdracht naar PFZW, de
voortgang van de vereffening en de vaststelling van de procedure ter vaststelling van de
definitieve koopsom en de slotuitkering aan voormalige deelnemers en gepensioneerden.
Het voltallige college van vereffenaars vergaderde eenmaal met het Verantwoordingsorgaan
en de Raad van Toezicht op 17 juni 2019.
Bestuurlijke commissies
In verband met de destijds bestaande complexiteit en de vele taken van het toenmalige
bestuur had het fonds een aantal bestuurlijke commissies ingesteld. Als gevolg van de
liquidatie en overdracht is de complexiteit afgenomen en kon het aantal commissies worden
teruggebracht. De communicatiecommissie en de beleggingsadviescommissie zijn per 1
oktober 2018 opgeheven. De risicocommissie is per 1 januari 2019 opgeheven.
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In 2019 waren nog de volgende bestuurlijke commissies werkzaam:
Jaarwerkcommissie
Het college van vereffenaars van het fonds laat zich op het gebied van het jaarwerk
ondersteunen door de jaarwerkcommissie. De jaarwerkcommissie 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 2019 twee keer.
Samenstelling op 1 januari 2019:
De heer J.E. Sutherland (voorzitter)
De heer A.M Hoekstra.
Vanaf 13 november 2019, na het uittreden van de heren Hoekstra en Sutherland, is de
jaarwerkcommissie opgegaan in het college van vereffenaars.
Voorzitter/secretaris-overleg – dagelijks bestuur
Het voorzitter/secretaris-overleg bereidt procesmatig de vergaderingen van het college van
vereffenaars voor en is voor de bestuursondersteuning het eerste aanspreekpunt voor de
dagelijkse gang van zaken rond het fonds in liquidatie. Voorzitter en secretaris onderhouden
daarnaast externe contacten met DNB, AFM, sociale partners, contractpartijen, adviseurs,
pers en intern met Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht. Vanaf 13 november 2019
fungeren de vier leden van het college van vereffenaars gezamenlijk als dagelijks bestuur.
Handhavingscommissie verplichtstelling
In verband met de door PFZW uitgevoerde controles op de volledigheid van aansluitingen
van ondernemingen die onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vielen heeft het
college van vereffenaars op 13 februari 2019 een handhavingscommissie ingesteld. De
commissie bestond uit de leden Hoekstra, Peters en Sutherland. De commissie is per 13
november 2019 opgeheven. De heer Peters is per 13 november 2019 benoemd tot adviseur
handhaving verplichtstelling.
Functionaris gegevensbescherming
Tot functionaris gegevensbescherming was in 2018 benoemd de heer J Sutherland, lid van
het college van vereffenaars en voorzitter van de risicocommissie. In verband met het
terugtreden van de heer Sutherland als vereffenaar heeft het college van vereffenaars de
heer Passchier benoemd tot functionaris gegevensbescherming.
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2.3 De Raad van Toezicht
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 2019 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 2019 1 keer vergaderd met het college van vereffenaars.
In hoofdstuk 12 is het rapport en de goedkeuring van de Raad van Toezicht verwoord.
2.4 Het Verantwoordingsorgaan
Tot 1 oktober 2018 legde het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan
over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan had de
bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van de vereffenaars, over het door het
college van vereffenaars uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
Uit overleg met DNB is gebleken dat er geen wettelijke verplichting meer is voor het in
standhouden van het Verantwoordingsorgaan nadat de slotindexatie is vastgesteld. Met het
Verantwoordingsorgaan is afgesproken dat deze tot aan de afronding van de vereffening
met een beperkte taak zijn werkzaamheden zal voortzetten om namens de deelnemers de
vinger aan de pols te houden.
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 bestaat uit 5 leden: 3 vertegenwoordigers van deelnemers, 1
vertegenwoordiger van gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van werkgevers.
Het Verantwoordingsorgaan was op 31 december 2019 als volgt samengesteld :
Leden
Benoemd tot
Geleding
De heer J.W. Boot
2022
Werknemers
De heer H. Burger
2023
Werkgevers
De heer F. Moulis
2023
Werknemers
Vacature
Gepensioneerden
Vacature
Werknemers
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Als gevolg van het overlijden van de heer J. de Groot is een vacature voor de geleding
werknemers ontstaan. Deze vacature wordt in verband met de nog beperkte taken van het
verantwoordingsorgaan niet vervuld.
Het Verantwoordingsorgaan heeft eenmaal vergaderd met het college van vereffenaars de
Raad van Toezicht. In hoofdstuk 13 is het oordeel van het Verantwoordingsorgaan verwoord.
2.5 De geschillencommissie
De geschillencommissie adviseerde bij geschillen over besluiten van de vereffenaars. Het kan
gaan om geschillen met deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden,
pensioengerechtigden of werkgevers. In 2019 is er geen geschil aan de commissie
voorgelegd.
Samenstelling per 31 december 2019:
De heer E. Nooij, voorzitter
Mevrouw A. van Wiefferen (lid namens werkgeversorganisaties)
Mevrouw N. Engmann (lid namens werknemersorganisaties).
Per 24 juni 2020 is, vanwege de vrijwaring door PFZW, deze commissie komen te vervallen.
2.6 Uitbesteding
Pensioenbeheer
Het fonds had de uitvoering van het pensioenbeheer tot en met 31 december 2018
uitbesteed aan Centric Pension and Insurance Solutions. Met administrateur was
afgesproken dat zij werkzaamheden in verband met de overdracht naar PFZW, alsmede
nakomende werkzaamheden verband houdende met de periode tot de overdrachtsdatum (1
oktober 2018), waaronder herstel van gebleken tekortkomingen in de administratie, zou
blijven verrichten. In 2019 zijn de noodzakelijke werkzaamheden verband houdende met
overdracht en herstel overgedragen naar BB3.0 B.V. en Miqado B.V./Datatrust B.V. inclusief
administratie en verslaglegging.
Vermogensbeheer
Als gevolg van de overdracht van het grootste deel van het vermogen naar PFZW is de
organisatie van het vermogensbeheer sterk vereenvoudigd. Er resteert slechts een
bankrekening en een beperkt en aflopend deel illiquide beleggingen in vastgoedfondsen.
De organisatie als volgt:
Coördinatie beleggingen
de heer R. Braaksma (tot liquidatiedatum)
Operationeel vermogensbeheerder
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.
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2.7 Samenwerkende organisaties
De volgende organisaties dragen leden voor het college van vereffenaars voor en benoemen
de leden van het verantwoordingsorgaan:
1.
Vereniging van Laboratorium houdende Tandtechnici in Nederland (VLHT), Postbus
31441, 6503 CK Nijmegen. (024) 356 49 71
2.
Branchevereniging Tandtechniek (BTT), Postbus 658, 3700 AR Zeist (030) 691 57 54
3.
Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT), Postbus 576, 6800 AN
Arnhem. info@nwvt.nl
4.
FNV, Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. (030) 273 82 22
5.
De Unie, vakbond voor Industrie en Dienstverlening (De Unie), Multatulilaan 12,
4103 NM Culemborg. (0345) 851 961
6.
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:
Uitvoerend actuaris (tot en met verslagjaar 2018)
Sprenkels & Verschuren, Actuarissen Consultants
Waarmerkend actuaris (tot en met verslagjaar 2018), controlerend actuaris
overdrachtsbestand (vanaf verslagjaar 2018)
De heer drs. B.A. Weijers AAG, Willis Towers Watson
Externe accountant
De heer drs. E. Brienesse RA, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Compliance officer
De heer mr. E. Klein
Bestuursondersteuning
De heer. J. de Winter (tot 15 november 2019), de heer R. Braaksma, mevrouw
A.G. de Kruijf.
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3. Financiële informatie
3.1 Financiële positie
Als gevolg van de overdracht van de verplichtingen en het grootste deel van het belegd
vermogen naar PFZW per 1 oktober 2018 is er bij het fonds geen sprake meer van dekking
van pensioenverplichtingen door activa en derhalve ook niet van een ‘dekkingsgraad”. Wel is
er nog sprake van een te verwachten batig saldo bij de afwikkeling van de vereffening dat zal
worden aangewend voor het doen van een slotindexatie aan de voormalige (gewezen)
deelnemers en gepensioneerden waarvan op 30 september 2018 pensioenaanspraken bij
het fonds waren ondergebracht.
3.2 Herstelplan
Het fonds heeft geen herstelplan, omdat per ultimo september 2018 de verplichtingen en
bezittingen, door middel van een collectieve waardeoverdracht naar PFZW zijn gegaan.
3.3 Kosten
Vanaf 1 oktober 2018 zijn er geen vermogensbeheer-, pensioenbeheer- en transactiekosten
meer (met uitzondering van de kosten voor de illiquide beleggingen). Het fonds is in
liquidatie en maakt kosten om de liquidatie af te ronden, de afwikkeling van de illiquide
vastgoedportefeuille valt ook onder de noemer “liquidatiekosten”.
Liquidatiekosten verslagjaar (referentiejaar 2018 betreft ¾ pensioenuitvoering)
(x € 1.000)

Administratiekosten
Accountantskosten
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten)
Advieskosten
Bestuurskosten
Contributies en bijdragen
Incassokosten
Overige kosten

2019
EUR

2018
EUR
33
1.091
216
70
10
98
1.518

896
30
2.017
198
41
-10
3.172
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3.3.1. Toelichting liquidatiekosten 2019
Controle en advieskosten
Interne aansturing transitie

274

Bestuursondersteuning

275

Technische inzet overdrachtsbestand

549

Juridische ondersteuning

44

Teveel voorzien 2018

-51
1.091

Bestuurskosten betreffen vacatie, reis- en verblijfkosten gremia.
Contributie en bijdragen betreft de jaarlijkse contributie aan de toezichthouders.
Overige kosten
Bank- en rentekosten

53

Claim belastingdienst Btw verlegd

40

Diverse kleine uitgaven

3
96

De BTW claim betreft een afgenomen BTW verlegde diensten uit het Verenigd Koninkrijk
vanaf 2015. Deze zijn door een dienstverlener aangegeven bij de belastingdienst
autoriteiten. Voorzichtigheidshalve is deze claim als schuld opgenomen door het fonds.
3.3.2. Uitvoeringskosten (t/m 2018)
Pensioenuitvoeringskosten

(*1000)

Kosten per deelnemer
Vermogensbeheerkosten

(*1000)

2018

2017

2016

2015

3.172

2.479

1.570

1.398

0

434

280

248

3.310

2.709

2.781

2.395

0,35%

0,38%

0,35%

1.311

754

921

0,17%

0,10%

0,13%

6.499

5.105

4.714

VB kosten in percentage
Transactiekosten

(*1000)

1.372

Transactiekosten percentage
Totaal kosten

(*1000)

7.853

Ultimo 2018 was er geen sprake meer van deelnemers en belegd vermogen voor risico
deelnemer, vandaar dat er geen kerncijfers aan gehangen worden.
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4. Risicoparagraaf
4.1 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.
4.2 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. Als voornaamste risico’s 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 potentiële 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.
De organisatiestructuur rondom integraal risicomanagement was ingedeeld op basis van het
three lines of defence model waarbij de eerste lijn gevormd wordt door het college van
vereffenaars en haar commissies en de tweede lijn bestond uit de risicocommissie en de
derde lijn uit het intern toezicht.
Als gevolg van de overdracht van de verplichtingen en beleggingen en het vervallen van de
noodzaak een pensioenadministratie te voeren is het aantal relevante risicocategorieën
sterk afgenomen. In verband daarmee is de risicocommissie per 1 januari 2019 opgeheven
en alle overgebleven risico’s verband houdend met de liquidatie worden behandeld door het
college van vereffenaars.

5. Bestuursaangelegenheden
Het college van vereffenaars heeft in 2019 vijf keer op reguliere basis vergaderd: 13 februari,
8 mei, 20 mei, 17 juni en 13 november. De aangelegenheden die aan de orde kwamen
betroffen in hoofdzaak:
1.
De afwikkeling van de administratieve overdracht en de controles daarop;
2.
De controle op de volledigheid van aansluitingen voortvloeiend uit de
verplichtstelling tot deelneming aan het fonds;
3.
De financiële afrekening met PFZW voor wat betreft de bepaling van de definitieve
koopsom, de overdrachtskosten en de mogelijk te treffen voorzieningen in verband
met juridische en financiële risico’s voortkomend uit de overdracht.
4.
Wijze van vaststelling van de slotindexatie.
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5.1 De afwikkeling van de administratieve overdracht en de controles daarop
De administratieve overdracht vond plaats in fasen. Per 1 oktober 2018 is een voorlopige
dataset overgedragen aan PFZW.
Na de oplevering van deze voorlopige dataset, zijn er nog tal van correcties/opschoningen in
de dataset geweest. Deze correcties zijn gecontroleerd door de certificerend actuaris en
uiteindelijk zijn deze werkzaamheden afgerond in het tweede kwartaal van 2020 en heeft
het fonds een vrijwaring op deze gegevens ontvangen van PFZW. Oorzaken voor deze
vertraging is in eerste instantie het nalatig handelen van de voormalig administrateur en
daarna het COVID-19 virus. Door het nalatig zijn van de voormalig administrateur heeft het
fonds samen met PFZW en inzet van derden de correcties/opschoningen zelf gedaan tegen
extra kosten. Met de komst van COVID-19, lukte het vervolgens niet om diverse
werkgeversaangelegenheden einde eerste kwartaal 2020 afgehandeld te krijgen.
In het kader van evenwichtige belangenbehartiging heeft het college van vereffenaars
besloten om de voormalige administrateur aansprakelijk te stellen voor deze extra kosten.
Gesprekken hierover met betrokkenen zijn gaande.
5.2 De controle op de volledigheid van aansluitingen voortvloeiend uit de verplichtstelling
tot deelneming aan het fonds
Door PFZW is een controle uitgevoerd op de volledigheid van aansluitingen van
ondernemingen die onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen. Deze controle zag
in de eerste plaats toe op de verplichtstelling tot deelneming aan de pensioenregeling van
PFZW vanaf 1 oktober 2018. Voor ondernemingen die niet in de overgedragen administratie
werden aangetroffen, maar die volgens PFZW wel onder de verplichtstelling vielen, moest
door het college van vereffenaars worden beoordeeld of zij in het tijdvak gelegen voor 1
oktober 2018 ook bij Pensioenfonds Tandtechniek hadden moeten zijn aangesloten. Voor
ondernemingen die eventueel met terugwerkende moeten worden aangesloten ligt de
verantwoordelijkheid voor premie-inning en rechtentoekenning bij de liquiderende Stichting
Pensioenfonds voor de Tandtechniek. Eventueel zou bij een gelijkwaardige eigen
pensioenregeling dispensatie voor aansluiting voor verstreken tijdvakken kunnen worden
verleend. Het college van vereffenaars heeft daartoe prudente veronderstellingen
vastgesteld welke worden gehanteerd bij de gelijkwaardigheidstoets.
Het college van vereffenaars heeft voorts uit zijn midden een handhavingscommissie
samengesteld die de beoordeling van toepasselijkheid van de werkingssfeer moest
beoordelen.
Uit de door PFZW aan de commissie voorgelegde lijst van ondernemingen is voor 8
ondernemingen vastgesteld dat aansluiting inderdaad noodzakelijk was. Het betreft een
totaal aan (nog te factureren) premie van 380 (*1000). Deze ondernemingen zijn
gefactureerd/aangeschreven na het verslagjaar in 2020 en gezien de onzekerheid over de
inbaarheid van deze posten zijn deze vorderingen op 0 gewaardeerd in het verslagjaar.
Er zijn door de aan te sluiten ondernemingen geen vrijstellingen gevraagd.
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5.3 Bepaling definitieve koopsom en slotsaldo uit de liquidatie
Het college van vereffenaars heeft de werkwijze voor de vaststelling van de definitieve
koopsom en de slotindexatie vastgesteld. Tot de werkwijze behoort ook dat de voor PFZW
bepaalde koopsom door de actuaris van Pensioenfonds Tandtechniek (in liquidatie) wordt
gecontroleerd. De koopsom valt lager uit dan de in 2018 vastgestelde voorlopige koopsom,
wat een positief effect heeft op de vast te stellen slotindexatie van de pensioenen van de
voormalige deelnemers en gepensioneerden van het fonds.
In paragraaf 7.1 staat de hoogte van de koopsom.
5.4 Beleggingen
Het fonds voert geen actief beleggingsbeleid meer. Naast het banksaldo beschikt het fonds
nog over illiquide beleggingen in enkele vastgoedfondsen. Over deze vastgoedbeleggingen is
regelmatig contact geweest met de beheerder. Omdat het gesloten fondsen betreft die
worden afgewikkeld zal het grootste deel van de beleggingen naar verwachting in 2020
liquide gemaakt zijn. In de loop van het eerste kwartaal van 2021 zal het college van
vereffenaars bepalen hoe omgegaan zal worden met de dan nog resterende waarde in de
fondsen in verband met het afronden van de vereffening. Ook heeft het fonds nog recht op
teruggave dividendbelasting (ultimo 2019: 460 (*1000). Het college van vereffenaars zal tot
het moment van berekenen slotindexatie een maximale inspanning doen om de
dividendbelasting te incasseren.
Het fonds krijgt regelmatig uitkeringen vanuit corporate actions (2019: 12 (*1000), de
verwachting is dat tot liquidatie nog meer gelden hieruit komen. Na liquidatie vervalt dit
recht.
5.5 Beloningsbeleid
Het college van vereffenaars heeft het beloningsbeleid van het fonds per 1 oktober 2019 - na
advies van het Verantwoordingsorgaan en met goedkeuring van de Raad van Toezicht aangepast. De vergoeding voor leden van het college voor het verslagjaar tijdens de
vereffeningsperiode is verlaagd.
Vanaf 2020 bestaat de commissie van vereffenaars uit 4 leden en gezamenlijk nemen zij deel
in het dagelijks bestuur ter vervanging van de commissies en is de beloning voor de 4 leden
van het college van vereffenaars per persoon € 6.750 per kwartaal.
5.6. Afwikkeling administratie
Het college van vereffenaars is door de bestuursondersteuning frequent geïnformeerd over
de afwikkeling van administratieve aangelegenheden uit de periode gelegen voor de
overdrachtsdatum. Het betrof onder andere de afhandeling van terugwerkende kracht
mutaties, de afhandeling van premie-incasso’s en het herstel van tijdens de controles van de
overdrachtsbestanden geconstateerde tekortkomingen. Het college heeft besloten enkele
premievrijstellingen wegens arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht toe te
kennen die, blijkend uit de uitgevoerde controles, destijds ten onrechte niet waren
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toegekend, respectievelijk door de toenmalige administrateur waren afgewezen zonder
daarover het bestuur te raadplegen. Samenvattend bestaan de correcties op het
overdrachtsbestand (van 29 juni 2019) uit:
Correctie

Koopsom

Opgebouwde aanspraken

687

Correctie onvindbaren

-484

Koopsom premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

432

Nabetalingen en afkoop

157

Totaal correcties

792

5.7. Juridische procedures
In het verslagjaar waren er twee juridische procedures tegen ten onrechte ontvangen
uitkeringen. Inmiddels zijn deze deels vergoed en afgesloten.
Vanuit de bevindingen ontstaan na 29 juni 2019, zijn er diverse vorderingen ontstaan waarbij
juridische procedures opgestart zijn. Deze bestaan uit dwangbevelen, beslagleggingen en
dagvaarding(en), alle opgestart na het verslagjaar. Deze procedures betreffen de periode
2013 t/m 2018 inzake incasso’s en is er een procedure tegen de voormalig administrateur
over de werkzaamheden 2017 en 2018. Zie verder paragraaf 5.10
5.8 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 2019 is een
aantal keer met AFM overlegd over informatie-verplichtingen in de Pensioenwet voor een
pensioenfonds dat in liquidatie verkeert. De AFM attendeerde het fonds op de
publicatieplicht van het bestuursverslag die ook voor liquiderende fondsen bestaat.
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 2019 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 contact geweest over de rapportageverplichtingen van een pensioenfonds dat in
liquidatie verkeerd alsmede over het al of niet van toepassing zijn van andere bepalingen uit
de Pensioenwet. De conclusie is dat het fonds moet voldoen aan de FTK kwartaal- en
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jaarverplichtingen (K-staten en J-staten). Pas als de illiquide beleggingen van de balans van
het fonds zijn, vervalt deze verplichting.
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 Miqado/Datatrust afgesloten.
In 2019 waren er geen meldingen van een datalek.
Het college van vereffenaars heeft getoetst of de dataleverantie aan PFZW 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.
5.9 Communicatie
Voor de publicatie van het verslag van het college van vereffenaars is een website opgezet:
www.jaarrekeningtandtechniek.nl.
Met PFZW is afgesproken dat het fonds wel de jaarverslagen op deze website publiceert,
maar niet de andere uitingen van voor 1 oktober 2018, zoals pensioen 1-2-3, reglementen
enz. Dit om geen verwarring te laten ontstaan met de bestaande uitingen/reglementen op
de website van PFZW.
Bij het toekennen en uitleg reden uitstel van de slotindexatie zal nog tweemaal een brief
uitgaan naar de voormalige deelnemers van het fonds.
5.10 Ontwikkelingen na balansdatum
Na balansdatum was de planning om in maart 2020 de vrijwaring van PFZW te ontvangen en
starten met de daadwerkelijke liquidatie. Echter door de vele mutaties welke het fonds nog
moest verwerken samen met PGGM en Datatrust, werd deze datum met een maand verzet
naar april 2020.
In februari/maart van 2020 kwam vervolgens de COVID-19 crisis, waardoor sommige
acties/handelingen vertraagd werden, zoals bijvoorbeeld de behandeling van juridische
procedures door de rechtbank. In april van 2020 heeft het college van vereffenaars overlegd
met PFZW en de conclusie was dat er te veel lopende zaken zijn en dat de vrijwaring niet
eerder dan eind juni 2020 verleend kon worden door PFZW. In goed overleg is besloten om
het berekenen van de slotindexatie met 1 jaar te vertragen naar eind 2021 om zo het fonds
de tijd te geven om alle lopende zaken af te handelen.
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Op 24 juni 2020 is door PFZW vrijwaring verleend ten aanzien van iedere aansprakelijkheid
voor vorderingen op pensioen, die betrekking hebben op de pensioenregeling(en) die SPTT
i.l. heeft uitgevoerd, alsmede op alle niet uit de administratie blijkende, maar wel door de
werkgever toegezegde, binnen de uitvoeringsovereenkomst vallende pensioenaanspraken
en pensioenrechten. Vanwege deze vrijstelling is de geschillencommissie komen te
vervallen.
Nog af te wikkelen zaken toekomst (2020/2021)
• Incasseren premies voortkomend uit correcties koopsom (zie paragraaf 5.6)
• Afwikkelen juridische procedures:
o Dwangbevelen ambtelijke aanschrijvingen voortkomend uit verplichtstellingsonderzoek;
o Vaststellingsovereenkomst met voormalige administrateur;
o Beslagleggingen (voormalig) premiedebiteuren;
o Afwikkelen aansprakelijkheid oud bestuurders van failliete premiedebiteuren
vanwege “kennelijk onbehoorlijk bestuur bij belanghebbende in de periode
van drie jaar voorafgaand aan het faillissement”;
o Overige juridische procedures voortkomend uit incassozaken.
• Informeren oud deelnemers over de stand van zaken liquidatie en verwachte
slotindexatie: Q4 2020
• Afwikkelen Btw claim belastingdienst
• Afwikkelen beleggingen (zie 7.3): Q3 2021
• Berekenen slotindexatie: juli/augustus 2021
• Informeren oud deelnemers over de hoogte slotindexatie: Q3 2021

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.
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.
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Toetredingsleeftijd
Een werknemer die in dienst is bij een werkgever die is aangesloten bij het fonds, nam
verplicht deel aan de pensioenregeling. De deelname ging in op de eerste dag van de maand
waarin de werknemer 20 jaar werd.
Pensioengevend loon
Het pensioengevend loon was het loon volgens de Wet financiering sociale verzekeringen,
met uitzondering van:
1.
uitkeringen en verstrekking op grond van de WAO, WIA, WW en door de werkgever
verstrekte aanvullingen daarop;
2.
het genot van een door de werkgever beschikbaar gestelde auto;
3.
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
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 was in of na 1950 én geen ongehuwd kind dan wel een
niet als partner geregistreerd kind onder de 18 jaar had en niet voor ten minste 45%
arbeidsongeschikt was. 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)
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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 2019 niet gewijzigd. Vanwege het feit dat het fonds in liquidatie verkeert
is een wijziging van de statuten niet mogelijk.
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7. Beleggingsparagraaf
7.1 Waarde bezittingen op 31 december 2019
In verband met de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen had het fonds de
verplichting om minimaal 85% van haar bezittingen per 1 oktober 2018 over te dragen aan
pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Per 31 december 2019 zijn de koopsom en het overgedragen vermogen door PFZW en het
fonds vastgesteld:
Vermogen overgedragen (september 2018)

807.190

Koopsom vastgesteld (31 decmber 2019)

-805.476

Nog af te wikkelen met PFZW

1.714

De waarde van de bezittingen ultimo 2019 is 15.819 (*1000), onder te verdelen in:
Vastgoedbelegging (illiquide):

437

Terug te vorderen dividendbelasting aandelen:

460

Banksaldi

13.131

Diverse vorderingen

76

Nog af te wikkelen met PFZW

1.714
15.819

7.2 Rendementen
In het verslag jaar bedraagt het resultaat:
Ontvangsten uit corperate actions

12

Opschonen tussenrekeningen beleggingen

-2

Dividend vastgoed

11
21
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7.3 Vooruitblik
Vooruitblik/verwachtingen 2020/2021 beleggingen
Het fonds is in liquidatie en op het gebied van de beleggingen heeft het fonds in 2020 de
volgende activiteiten ter afhandeling staan:
1.
Verkoop illiquide portefeuille, waarde eind 2019 € 437 (*1000)
2.
Terugvorderen dividendbelasting, stand eind 2019 € 460 (*1000)
3.
1 oktober 2021: opheffen bankrekeningen, saldo naar PFZW (t.b.v. slotindexatie)

8. Actuariële paragraaf
Per 31 december 2019 is de technische voorziening nul, omdat alle verplichtingen op 30
september 2018 zijn overgedragen naar PFZW.
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. Wel zal het fonds het batig saldo uit
de liquidatie aanwenden voor een slotindexatie aan de voormalige deelnemers.

9. Toekomstparagraaf
Het fonds is op 1 oktober 2018 in liquidatie gaan. Naar verwachting wordt de liquidatie Q4
2021 afgewikkeld.

10.Pension Fund Governance
10.1 Bestuursmodel
Het college van vereffenaars heeft gekozen voor het paritaire model. Het model is in 2019
niet gewijzigd. Per 13 november 2019 is het aantal vereffenaars teruggebracht van 8 tot 4
leden met inachtneming van de pariteit.
10.2 Goed pensioenfondsbestuur
Het fonds heeft zich altijd gehouden aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur door
vereffenaars (Pension Fund Governance). De naleving van de principes moeten zorgen voor
meer openheid en transparantie richting werkgevers, werknemers, gepensioneerden en
gewezen deelnemers. 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 verantwoording het gevoerde
beleid aflegt en hoe het interne toezicht is vormgegeven, stonden beschreven in een
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zogenaamd transparantiedocument.
Omdat het fonds in liquidatie verkeert zijn niet alle normen uit de principes meer relevant.
Het college van vereffenaars handelt zoveel mogelijk in de geest van de principes, maar kiest
ervoor om in dit verslag van college van vereffenaars niet in detail op de principes in te gaan.
Voor de toepassing van de principes voor de overdrachts -en liquidatiedatum wordt
verwezen naar het bestuursverslag over 2018, gepubliceerd op
www.jaarrekeningtandtechniek.nl.
10.3 Naleving gedragscode
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 is 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 2019 wordt in 2020 in
het college van vereffenaars besproken. Over 2019 zijn door de compliance officer geen
incidenten gemeld.
10.4 Wet- en regelgeving
Het college van vereffenaars ziet toe op de naleving door het fonds van wet- en regelgeving.
Het college van vereffenaars heeft geen overtredingen van wet- en regelgeving
geconstateerd.

11. Slotopmerkingen
In hoofdstuk 14 publiceren wij de jaarrekening met de financiële gegevens over het boekjaar
2018.
De ontwikkelingen rondom het Corona (COVID-19) virus hebben grote invloed op de
gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en
financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de
continuïteit te handhaven. De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn gebaseerd
op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt. De situatie verandert van dag tot
dag. Ook het fonds heeft te maken met de gevolgen, zoals uiteengezet in het verslag van het
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college van vereffenaars in met name de sectie inzake het ‘Voorwoord’ en in de toelichting
op de jaarrekening ‘Gebeurtenissen na balansdatum’. Wij vestigen de aandacht op deze
uiteenzettingen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed
functioneren van de stichting.
Utrecht, 20 november 2020 Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie,
R.P. van Leeuwen, voorzitter
I. van Eekelen, secretaris
Overige leden van het college van vereffenaars: P. Mannaert, N.J. Passchier

12. Rapport van bevindingen van de Raad van Toezicht
In deze rapportage geeft de Raad van Toezicht (hierna “de raad”) van het Pensioenfonds
voor de Tandtechniek in liquidatie zijn bevindingen weer over 2019.
Het fonds verkeert in liquidatie, heeft geen pensioenverplichtingen en nagenoeg geen
vermogen meer in beheer. Het college van vereffenaars heeft in 2019 de administratieve
overdracht naar PFZW afgerond, waarna de definitieve koopsom kon worden bepaald.
Er is eind 2018 een college van vereffenaars (hierna “college”) geïnstalleerd, bestaande uit
de voormalige bestuurders van het Pensioenfonds voor de Tandtechniek, ondersteund door
het bestuursbureau. Eind 2019 is de omvang van dit college teruggebracht tot vier leden. Op
verzoek van het college van vereffenaars zijn ten opzichte van de bestuurlijke periode de
vergoedingen vanaf het vierde kwartaal in 2019 gehalveerd. Dit geldt overigens ook voor de
vergoedingen van de raad. Eén van de redenen hiervoor is de verlaging van de pensioenen
geweest in 2018 van alle actieve en gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het college
van vereffenaars achtte het in dit verband niet gepast om de eigen vergoeding naar de
toekomst toe intact te laten.
Het college van vereffenaars heeft zich in 2019 sterk gemaakt voor een goede afwikkeling
van de vereffening. De raad is doorlopend over de afwikkeling van de collectieve
waardeoverdracht en de liquidatie geïnformeerd, zowel via schriftelijke periodieke verslagen
als mondeling. De raad heeft geconstateerd dat de levering van de definitieve dataset, op de
wijze zoals verzocht door PFZW, de nodige voeten in aarde heeft gehad. Het college van
vereffenaars heeft daarbij een goede zorgvuldigheid in acht genomen om de uitvoerder in
dit verband strak aan te sturen om zo tot een goede set te komen. Het college van
vereffenaars heeft de accountant mandaat gegeven om extra controles uit te voeren om de
noodzakelijke assurance ten aanzien van de overdrachtsbestanden te verkrijgen. DNB is
voortdurend over de gang van zaken betreffende de vereffening geïnformeerd.
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De raad constateert dat er een batig saldo uit de overdracht zal zijn waardoor er na
balansdatum, een slotindexatie zal worden vastgesteld voor de voormalige deelnemers en
gepensioneerden die op 30 september 2018 bij het fonds een pensioenaanspraak hadden.
Dit zal betekenen dat de forse verlaging van de pensioenen die bij de collectieve
waardeoverdracht naar PFZW moest worden doorgevoerd, in feite lager zal uitvallen na de
slotindexatie.
De raad spreekt ten slotte zijn droefenis uit over het overlijden van de voorzitter van het
Verantwoordingsorgaan Jans de Groot. Jans heeft dankzij zijn deskundige inbreng in het
overleg met het college van vereffenaars en met de raad een waardevolle bijdrage geleverd
aan een zorgvuldige voltooiing van de overdracht van de pensioenen naar PFZW.
De Raad van Toezicht:
Kees de Wit (voorzitter)

Monique van der Poel

Ronald Waals

12.1. 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. 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
2019 was voor het Verantwoordingsorgaan een bewogen jaar. In de loop van het jaar bleek
onze voorzitter, Jans de Groot, ongeneeslijk ziek. Jans heeft het oordeel over 2018 nog met
de hem kenmerkende deskundigheid, enthousiasme en droge humor afgerond. Later begon
de ziekte het steeds meer van hem te winnen tot Jans in november overleed. We waren en
blijven verbijsterd over zijn overlijden.
In het boekjaar 2019 heeft het Verantwoordingsorgaan 4 keer vergaderd. In de loop van het
jaar nam de twijfel toe of het zou lukken de liquidatie uiterlijk eind 2020 af te ronden. Het
Verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van het door het college van vereffenaars
genomen besluit de liquidatie met een jaar uit te stellen. Het Verantwoordingsorgaan
betreurt de noodzaak tot het nemen van dit besluit. Kosten blijven nu doorlopen en de
slotindexatie laat langer op zich wachten. Het Verantwoordingsorgaan heeft echter begrip
voor de overwegingen van de vereffenaars die tot het besluit geleid hebben.
Het Verantwoordingsorgaan is het college van vereffenaars en de ondersteuning erkentelijk
voor de grote inzet om de liquidatie af te ronden. Problemen met de latende administrator
vroegen te veel aandacht en ook de inzichten bij de huidige uitvoerder over verplichte
aansluitingen beïnvloedden een voortvarende uitvoering van de noodzakelijke
werkzaamheden.
Voor 2020, het jaar waarin de pandemie het samen leven en werken erg beïnvloedde, staat
een overzichtelijke lijst af te wikkelen onderwerpen op het programma. Daaruit blijkt een
voor het Verantwoordingsorgaan beheerste en integere bedrijfsvoering, waarvoor het
Verantwoordingsorgaan zijn waardering uitspreekt voor de blijvende en vertrokken
vereffenaars.
Tienhoven, 31 augustus 2020,
Willem Jan Boot
Hans Burger
13.1 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 en de daarbij
behorende problemen met de latende administrateur, heeft inderdaad veel extra aandacht
van het college van vereffenaars en de ondersteuning gevraagd. Desalniettemin verwacht
het college van vereffenaars de liquidatie tot een goed einde te kunnen brengen. Het college
van vereffenaars zal het Verantwoordingsorgaan tijdens het liquidatieproces 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 2019

(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten)

(x € 1.000)
Activa
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Beleggingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves
Technische voorziening voor risico fonds
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds
Overige schulden en overlopende passiva

Toelichting
*)

14.4.1
14.4.2
14.4.3

14.4.4

14.4.5

2019
EUR

2018
EUR

437
460
897
1.791
13.131
15.819

881
96
10.583
11.560
32.403
3.467
47.430

15.055
-

43.954

764
15.819

3.476
47.430

35

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie
Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

Staat van baten en lasten
(x € 1.000)

Toelichting

2019

2018

EUR

EUR

Baten
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)

14.5.1

-34

16.132

Beleggingsresultaten risico fonds

14.5.2

21

20.283

-13

36.415

Lasten
Pensioenuitkeringen

14.5.4

-

12.565

Pensioenuitvoerings- liquidatiekosten

14.5.5

1.518

3.172

Rente CWO

14.5.6

523

Mutatie technische voorzieningen/koopsom:
· Pensioenopbouw

-

13.025

· Rentetoevoegingen

-

-1.669
-16.886-

-

8.664

-

572
1.218

· Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
hoofde van overdracht van rechten
· Wijziging uit
marktrente
· Wijziging overige actuariële uitgangspunten
· Inkoop uit hoofde van VPL regeling
· Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen
· Korting
Overige mutaties in het kader van de overdracht

-

1.553

-

-79.054

26.940
26.940

Overige baten en lasten

Saldo van baten en lasten

14.5.7

-72.577

-94

107

28.886

-56.733

-28.899

93.148

Bestemming van het saldo van baten en lasten
(x € 1.000)

Beleidsreserve

2019

2018

EUR

EUR

-28.899

243.437

AOP-reserve

-

-4.002

Gebonden reserve

-

-146.287

-28.899

93.148

Saldo van baten en lasten

14.2

Kasstroomoverzicht
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(x € 1.000)

Toelichting

Kasstroom uit liquidatie activiteiten
Ontvangen liquidatiekosten
Betaalde liquidatiekosten
Betaalde pensioenuitvoerings- liquidatiekostenkosten
Overige baten en lasten
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen van beleggingen
Opheffen/vrijkomen bankrekeningen
Ontvangen beleggingsopbrengsten
Aankopen beleggingen
Overige ontvangsten en uitgaven inzake beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer
Overige baten en lasten
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

14.5.1
14.5.5
14.5.7

2019
EUR

2018
EUR
553

16.702

-1.674

-813.367
-929
-107
-797.701

-1.121

14.4.1
14.5.2
14.4.1
14.5.2
14.5.2

341
10.328
116

1.204.016
5.213
-413.284
6.697
-2.905

10.785

799.737

Mutatie geldmiddelen

9.664

2.036

Geldmiddelen per 1 januari

3.467

1.431

Mutatie geldmiddelen

9.664

2.036

13.131

3.467

Geldmiddelen per 31 december

14.4.3
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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') was het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en
nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekte het fonds uitkeringen
aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere
de statuten, het pensioenreglement, de voormalige uitvoeringsovereenkomst en de
voormalige Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het fonds gaf invulling aan de uitvoering
van de pensioenregeling van de in de branche tandtechniek verplicht gestelde aangesloten
werkgevers.
Op 1 oktober 2018 heeft de collectieve waardeoverdracht (CWO) naar het pensioenfonds
zorg en welzijn plaatsgevonden en op 24 juni 2020 (na balansdatum) heeft PFZW het fonds
i.l. gevrijwaard op vorderingen op pensioenaanspraken of pensioenrechten, die betrekking
hebben op de pensioenregeling(en) die het fonds i.l. heeft uitgevoerd, alsmede op alle niet
uit de administratie blijkende, maar wel door de werkgever overeengekomen binnen de
uitvoeringsovereenkomst vallende pensioenaanspraken en pensioenrechten.
Vanaf 24 juni 2020 is de CWO afgerond en is het fonds in liquidatie. Met PFZW is verder
overeengekomen dat het bedrag wat aan het einde van de liquidatieperiode overblijft van
de reserves (na aftrek dekkingsgraadopslag en kosten), door middel van een slotindexatie
aan de oud deelnemers van het fonds i.l. aan de aanspraken toegevoegd wordt.
Het vestigingsadres is Noordweg Noord 150, 3704 JG Zeist.
Overeenstemmingsverklaring en continuïteit
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 RJ 610. De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn
vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.
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 een deel (staatsobligaties) van de vermogensbestanddelen in de
beleggingsportefeuille overgedragen aan PFZW en het overgrote deel verkocht en in
contanten overgedragen aan PFZW. Het fonds maakt gebruik van de toepassing van de
continuïteitsveronderstelling op grond van RJ 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid
over continuïteit, paragraaf 104. Hierin wordt gesteld dat de jaarrekening opgesteld kan
worden, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling, als de liquidatie zich voltrekt
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volgens een bij oprichting, dan wel bij dat besluit bepaald scenario, waarin de rechtspersoon
naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen.
Het fonds was voornemens in 2019 te liquideren, echter vanwege het nalatig zijn van de
toenmalige administrateur, kon het fonds het overdrachtsbestand niet conform afspraak
leveren aan PFZW. Vanwege deze niet tijdige levering ging PFZW niet akkoord met afronding
overdracht verplichtingen in 2019.
Het fonds was vervolgens voornemens te liquideren in 2020. Echter omdat het opschonen
van de administratie tot mei 2020 heeft geduurd, zijn acties voortkomend uit deze
opschoning, opgestart in 2020 en was de tijd te kort om alles af te wikkelen voor augustus
2020 (het in eerste instantie afgesproken moment om de slotindexatie te berekenen). Ook
de Covid-19 crisis zorgde ervoor dat acties voortkomend uit mutaties overdrachtsbestand,
bleven liggen of vertraagden (o.a. bij de rechterlijke macht).
Het fonds kan aan al haar verplichtingen voldoen gedurende de liquiditeitsperiode en
verwacht eind 2021 nog een slotindexatie te kunnen verstrekken aan de oud deelnemers.
De Vereffenaars hebben op 22 oktober 2020 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. 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
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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 bestuur 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 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.
Aangezien de stichting in liquidatie is, is de afwikkeling van de laatste posities inherent
onzeker, en kunnen worden beïnvloed door de timing van de finale overdracht aan PFZW.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle entiteiten waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend aangemerkt.
Ook entiteiten die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook het bestuur, andere sleutelfunctionarissen van het fonds en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
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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 is geen sprake meer van waardeverandering van beleggingen, aangezien de verplichtingen
op 1 oktober 2018 zijn overgegaan naar PFZW. Er is nog een post illiquide beleggingen, deze
worden verantwoord in het liquidatieresultaat.
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. Voor het fonds betreft het twee illiquide beleggingen, vastgoedbelegging in
Noord Amerika en in Azië.
14.3.3. Specifieke grondslagen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:
Beleggingen voor risico fonds
Algemeen
Er is geen sprake meer van beleggingen voor risico fonds, aangezien de verplichtingen op 1
oktober 2018 zijn overgegaan naar PFZW. Wel zijn er nog enkele illiquide
vastgoedbeleggingen, deze worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde
wordt gebaseerd op taxatiewaarde. De taxaties worden verricht door onafhankelijke
deskundigen.
Reële waarde
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.

41

stichting pensioenfonds voor de tandtechniek in liquidatie
Postbus 8 4840 AA Prinsenbeek

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 wordt ontleend aan de meest recente rapportages
van de fundmanagers en de fund-to-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.
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 waarde
berekening gebruikt van de toekomstige kasstromen.
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.
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Liquide middelen
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
Er is geen sprake meer van een technische voorziening, beleids-, gebonden en AOP reserve,
aangezien de verplichtingen op 1 oktober 2018 zijn overgegaan naar PFZW.
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).
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.
Het verslagjaar betreft een jaar waarbij de liquidatie van het fonds afgewikkeld wordt en er
derhalve geen sprake is van:
• Beleggingen voor risico deelnemer,
• Beleggingen voor risico fonds,
• Beleggingsresultaten (anders dan dividend uit illiquide beleggingen),
• Opbouw van aanspraken,
• Pensioenuitkeringen,
• Premiebijdragen,
• Pensioenuitvoeringskosten,
• Technische voorziening.
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Kosten
Alle kosten en opbrengsten gedurende het verslagjaar worden verantwoord onder
liquidatiekosten dan wel liquidatieresultaat. Aangezien er geen beleggingen voor risico fonds
en deelnemers waren en er ook geen aanspraken meer opgebouwd werden en dus ook geen
technische voorziening, worden in het verslagjaar 2019 alleen het liquidatieresultaat
verantwoord met een uitsplitsing per categorie. Er zijn dus geen beleggings-,
pensioenuitvoerings- en transactiekosten.
Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen
bedragen.
14.3.4. Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Alle ontvangsten en
uitgaven worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Alle kasstromen zijn toe te rekenen aan
de afwikkeling van de liquidatie van het fonds.
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14.4. Toelichting op de Balans
14.4.1. Beleggingen
Ultimo 2019
(x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen

Stand per
1 januari 2019
Aankopen /
Verkopen/
Overige mutaties
Waardemutaties
Stand per
31 december 2019

Ultimo 2018
(x € 1.000)

Stand per
31 december 2018

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige
beleggingen

Totaal

881
-341
-103

96
-96
460
-

-

-

10.583
-10.269
-324
10

11.560
-10.706
33
10
-

437

460

-

-

-

897

Vastgoedbeleggingen

Stand per
1 januari 2018
Aankopen
Verkopen
Overige mutaties
Waardemutaties

Aandelen

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige
beleggingen

Totaal

48.404
121.857
-171.649
-4.505
6.774

245.161
30.000
-276.446
-791
2.172

505.110
261.427
-755.728
-11.486
677

3
-193
-3
193

495
10.088
-

799.173
413.284
-1.204.016
-6.697
9.816

881

96

-

-

10.583

11.560

De overige mutaties in 2018 betreffen onder meer de mutatie van de beleggingsdebiteuren,
-crediteuren en liquide middelen ten behoeve van beleggingstransacties.
Door het fonds wordt niet belegd in premie bijdragende (aangesloten) ondernemingen.
Onderpand met betrekking tot derivaten
In 2019 wordt er niet meer belegd in derivaten en is zodoende ook geen sprake van
onderpand.
Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(x € 1.000)

Indirect vastgoed
Beleggingsdebiteuren/crediteuren vastgoed
Stand per 31 december

2019

2018

EUR

EUR
444

794

-7

87

437

881
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In 2019 wordt niet meer belegd in direct vastgoed en zodoende heeft er geen taxatie
plaatsgevonden door onafhankelijke, beëdigde taxateurs.
Aandelen
De aandelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(x € 1.000)

2019

2018

EUR

EUR

Terug te vorderen dividend aandelen

460

96

Stand per 31 december

460

96

Het fonds had in 2019 geen aandelen.
Het bedrag van 460 betreft terug te vorderen betaalde dividendbelasting.
Ultimo 2018 stond er nog een positie van 96 op de balans. Dit betreft een illiquide belegging
en is afgeschreven naar 0 in 2019.
Vastrentende waarden
Het fonds had in 2019 geen vastrentende waarden.
Derivaten
Het fonds had in 2019 geen derivaten.
Overige beleggingen
Het fonds had in 2019 geen overige beleggingen.
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14.4.2. Vorderingen en overlopende activa
Specificatie vorderingen en overlopende activa
(x € 1.000)

2019

2018

EUR

EUR

Vordering op werkgevers

42

Voorziening vorderingen

-

-

Uitkeringen

-

72

Overige vorderingen

502

35

125

Nog af te wikkelen post collectieve waardeoverdracht PFZW

1.714

31.704

Stand per 31 december

1.791

32.403

Het saldo bij de vordering op werkgevers (€ 42) betreft een saldo welke inbaar wordt geacht.
Het saldo bij overige vorderingen (€ 35) betreft een ten onrechte uitbetaalde uitkering, welke teruggevorderd
wordt.
In 2019 is een bedrag van € 182 toegevoegd aan de voorziening debiteuren.
De vorderingen en overlopende activa hebben naar schatting een looptijd van korter dan een jaar. Echter kan
de looptijd langer zijn vanwege de uitloop van de afwikkeling van de liquidatie.

Nadere specificatie “vordering op werkgevers”
(x € 1.000)

Werkgevers
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december

2019

2018

EUR

EUR
942

684

-900

-182

42

502

Toelichting nog af te wikkelen post collectieve waardeoverdracht PFZW
(x € 1.000)

2019

2018

EUR

EUR

Overdracht vermogen
Overdracht vermogen
Post-trade/administratiekosten vermogen

Koopsom
Saldo

808.563

808.563

-1.373

-1.373

807.190

807.190

-805.476

-775.486

1.714

31.704
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Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018 was de definitieve koopsom nog niet
volledig bekent en is een bedrag van 31,7 miljoen opgenomen die aangewend diende te
worden voor overdracht. Inmiddels is de koopsom vastgesteld op 805 miljoen, waardoor het
nog resterende aan te wenden bedrag per 31 december 2019 is vastgesteld op 1,7 miljoen.
Dit bedrag is de beste inschatting van het college van vereffenaars op balansdatum en zal
nog fluctueren afhankelijk van de uitkomsten van de afwikkeling van de overige bezittingen
en schulden. Het finaal resterende bedrag zal worden aangewend voor slotindexatie.
Liquide middelen
(x € 1.000)

2019

2018

EUR

EUR

Liquide middelen

13.131

3.467

Stand per 31 december

13.131

3.467

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 (2018) zijn onder de overige
beleggingen opgenomen. Deze bankrekeningen zijn in het verslagjaar onder beheer van het
fonds i.l. gekomen.
Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
14.4.3. Stichtingskapitaal en reserves
Mutatieoverzicht eigen vermogen 2019

(x € 1.000)

Gebonden
reserve

AOP-reserve

Stand begin 2019
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per
31 december 2019

Beleidsreserve

Totaal

-

-

43.954
-28.899

43.954
-28.899

-

-

15.055

15.055

Mutatieoverzicht eigen vermogen 2018
(x € 1.000)
Stand begin 2018
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per
31 december 2018

Gebonden
reserve

AOP-reserve

Beleidsreserve

Totaal

4.002
-4.002

146.287
-146.287

-199.483
243.437

-49.194
93.148

-

-

43.954

43.954
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Dekkingsgraad/herstelplan
De verplichtingen zijn 1 oktober 2018 overgedragen aan PFZW waardoor een herstelplan en
dekkingsgraad niet meer van toepassing zijn.
14.4.4. Overige schulden en overlopende passiva
(x € 1.000)

2019

2018

EUR

EUR

Te verrekenen premies

-

91

Vooruit ontvangen VPL-premies

-

501

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

5

Bestuurskosten

22

11

Te betalen rente

523

-

-

2.658

Overige schulden
Overlopende passiva

219

210

Stand per 31 december

764

3.476

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
14.4.5. Risicobeheer
Solvabiliteitsrisico
Er is geen sprake meer van de twee solvabiliteitsvereisten: het Vereist Eigen Vermogen (VEV)
en het Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV), daarom is er ook geen solvabiliteitstoets.
De solvabiliteit voor het fonds i.l. is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd
vermogen.
Doordat de waarde overdracht naar PFZW is afgerond en er een vrijwaring is verstrekt door
PFZW aan het fonds i.l. (juni 2020 na het verslagjaar) op vorderingen op pensioenaanspraken
of pensioenrechten, die betrekking hebben op de pensioenregeling(en) die het fonds i.l.
heeft uitgevoerd, alsmede op alle niet uit de administratie blijkende, maar wel door de
werkgever overeengekomen binnen de uitvoeringsovereenkomst vallende
pensioenaanspraken en pensioenrechten, loopt het fonds m.b.t. deze zaken geen risico
meer.
Derhalve is de solvabiliteit van het fonds i.l. 100% en kan hoogstwaarschijnlijk nog een
slotindexatie aan de (oud) deelnemers in 2021 toegekend worden. Dit na verrekening van de
dekkingsgraad afhankelijke bijdrage en (toekomstige) operationele kosten tot
daadwerkelijke liquidatie.
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Liquiditeitsrisico
Het fonds i.l heeft voldoende liquiditeit beschikbaar om te liquideren. Het saldo dat
overblijft zal gebruikt worden als slotindexatie voor de oud deelnemers.
Operationeel risico
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 het bestuur.
Situatie vergelijk jaar 2018
De advisering over de beleggingsportefeuille was ondergebracht bij Caseis N.V. Het
vermogensbeheer werd 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.
Met uitzondering van Syntrus Achmea Real Estate and Finance B.V. zijn alle hiervoor
genoemde uitvoeringsovereenkomsten beëindigd.
Het bestuur/vereffenaars beoordeelde 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).
Uitvoering pensioenadministratie
De pensioenuitvoering was tot datum collectieve waarde overdracht, uitbesteed aan Centric
Pension and Insurance Solutions B.V, verder te noemen voormalig administrateur. Met
voormalig administrateur zijn een uitvoeringsovereenkomst en een service level agreement
(SLA) gesloten.
Het fonds i.l. heeft veel extra inspanningen moeten verrichten om de overdracht naar PFZW
te laten slagen. Dit werd bemoeilijkt door het nalatig handelen van de voormalig
administrateur. Dit nalatig handelen was reden voor PFZW het fonds i.l. in gebreke te
stellen, waardoor er direct een operationeel risico ontstond en mogelijk de collectieve
waardeoverdracht zou worden afgeblazen.
Uiteindelijk is de collectieve waardeoverdracht naar PFZW doorgegaan. Door al deze extra
inzet om de data op orde te krijgen kon de daadwerkelijke liquidatie geen doorgang vinden
ultimo 2019 en is het fonds i.l. met inzet van diverse externen tot twee kwartalen na het
verslagjaar met corrigeren van data bezig geweest.
Eind tweede kwartaal 2020 was het dan eindelijk zover dat PFZW vertrouwen heeft in de
pensioendata van het fonds i.l. en is er door PFZW een vrijwaring afgegeven.
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Het fonds i.l. is in 2020 in overleg met voormalig administrateur over de geleden materiele
schade (op orde brengen pensioenadministratie en voortzettingskosten 2020/2021),
eventuele vergoedingen worden toegevoegd aan de reserves.
Valutarisico
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 2019 € 0 (2018: €
451). Van dit bedrag is 0% (2018: 0%) 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 (2018: € 0).
Renterisico
Het fonds loopt met name renterisico over de rente dragende activa.
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
liquidatiekosten. Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op,
(voormalige) bestuurders. De vereffenaars 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 was sprake van een
uitvoeringsovereenkomst. Deze is vanwege het “in liquidatie” zijn niet meer van kracht.
14.4.6. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Ontvangen zekerheden en garanties
Het fonds heeft geen ontvangen zekerheden en garanties voor zover niet reeds in de
jaarrekening toegelicht.
Voorwaardelijke verplichtingen/rechtszaken
Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het pensioenfonds. Het fonds heeft
zelf wel juridische procedures opgestart jegens derden zoals oud werkgevers/bestuurders
vanwege het niet nakomen van premieverplichtingen en is er contact tussen de advocaat
van voormalig administrateur en het fonds i.l. over de ontstane materiële schade bij het
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fonds i.l. vanwege het eerder genoemde nalatig handelen. Totaal van de geclaimde schades
jegens diverse partijen is € 1.100.000. Op dit moment kan nog niet betrouwbaar worden
ingeschat welk deel van de geclaimde schades inbaar zullen blijken te zijn, deze zijn derhalve
niet op de balans opgenomen
Verstrekte zekerheden en garanties
Per jaareinde zijn er geen verstrekte zekerheden en garanties.
14.5. Toelichting op de staat van baten en lasten
14.5.1. Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
De aanspraken zijn vastgesteld en komen er geen extra bijdragen van werkgevers en
werknemers bij. Wel is nog niet alles geïncasseerd, maar dat heeft geen directe invloed op
de hoogte van de overgedragen verplichtingen.
Premie bijdragen
(x € 1.000)

2019
EUR

Werkgevers- en werknemersgedeelte

2018
EUR

-34
-34

16.132
16.132

Het negatief saldo van -/- 34 betreft teruggave te lang doorgelopen automatische incasso
premie na stoppen onderneming (-30) en een waarde overdracht (-4) daterend uit 2017,
welke nog niet overgemaakt was. Beiden bedragen waren wel verwerkt in de koopsom naar
PFZW.
14.5.2. Beleggingsresultaten risico fonds
2019
(x €1.000)

Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Overige opbrengsten en
lasten

Directe
beleggingsopbrengsten
EUR

Indirecte
beleggingsopbrengsten
EUR

Kosten van
vermogensbeheer

Totaal

EUR

EUR

-

11
-

-

11
-

-

10
21

-

10
21

Vastgoedbeleggingen betreft uitkering dividend over de illiquide beleggingen.
Overige opbrengsten is het afboeken van saldi tussenrekeningen beleggingen.
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2018
(x € 1.000)

Directe
beleggingsopbrengsten
EUR

Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen
Overige opbrengsten en
lasten

-74
44
5.391
-148

Indirecte
beleggingsopbrengsten
EUR
6.774
2.172
677
193
8.159

5.213

17.975

Kosten van
vermogensbeheer

Totaal

EUR

EUR
-468
-136
-312
-

6.232
2.080
5.756
193
8.011

-1.989
-2.905

-1.989
20.283

14.5.3. Overige baten
Er zijn geen overige baten in het verslagjaar 2019 en 2018.
14.5.4. Pensioenuitkeringen
(x € 1.000)

2019
EUR

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid
Afkopen

2018
EUR

-

10.069
2.326
39
46
85
12.565

De post afkopen in 2018 betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 484,09 (2018:
€ 474,11) per jaar (de afkoopgrens) overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).
In 2019 waren er geen pensioenuitkeringen.
14.5.5. Pensioenuitvoering- liquidatiekosten (2019)
(x € 1.000)

Administratiekosten
Accountantskosten
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten)
Advieskosten
Bestuurskosten
Contributies en bijdragen
Incassokosten
Overige kosten

2019
EUR

2018
EUR
33
1.091
216
70
10
98
1.518

896
30
2.017
198
41
-10
3.172

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.
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In het verslagjaar 2019 wordt uitsluitend gesproken over liquidatiekosten.
In overige kosten zit een bedrag van 40, dit betreft een claim van de belastingdienst bij het
fonds over vermeende ingekochte BTW verlegde activiteiten in de periode vanaf 2015. Deze
activiteiten zijn niet bij het fonds i.l. bekend. Voorzichtigheidshalve zijn de kosten wel
opgenomen in 2019
Honoraria onafhankelijke accountant
(x € 1.000)

2019
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten

2018
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten

EUR
Accountant

EUR
Overig
netwerk

EUR
Totaal

30
61
91

-

30
61
91

60

-

60
60

60

Het honoraria in 2019 heeft voor € 30 betrekking op verslagjaar 2019 en voor 61 betrekking
op verslagjaar 2018.
De onder honoraria onafhankelijke accountant vermelde bedragen zijn onder de
pensioenuitvoeringskosten opgenomen onder de post accountantskosten voor € 30 (2018:
€30) en onder de post controle- en advieskosten voor € 61 (2018: € 30).
14.5.6. Rente CWO
In de collectieve waarde overdrachtsovereenkomst met PFZW is een rente vastgelegd dat
“het fonds aan PFZW een rentevergoeding verschuldigd van 3,8% op jaarbasis die naar rato
wordt berekend over de periode gelegen tussen de Overdrachtsdatum en de datum van
daadwerkelijke betaling van de (resterende) koopsom.”
De rente vanaf 1 oktober 2018 bedraagt € 523 (*1000) per 31 december 2019. Dit bedraagt
een schatting o.b.v. van het gestelde in bovengenoemde overdrachtsovereenkomst.
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Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:
- het fonds in het boekjaar 2018 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;
- het fonds in het boekjaar 2018 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de
Pensioenwet is gegeven;
- in het boekjaar 2019 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet
is aangesteld.
Bezoldiging Personeelsleden
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst.
Bezoldiging vereffenaars
De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de
werkzaamheden verband houdende met de vereffenaarsvergaderingen 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 2019: € 217
(2018: € 350). Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend. In november 2019 zijn de
vereffenaars gehalveerd van 8 naar 4 personen.
14.5.7. Overige baten en lasten
(x € 1.000)

Interest
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Overige baten

2019
EUR

2018
EUR

-94
-94

4
103
107

14.5.8. Belastingen
De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van
de vennootschapsbelasting.
14.5.9. 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. Het saldo wat na bepaling koopsom naar PFZW
overblijft, zal door middel van een slotindexatie teruggegeven worden aan de deelnemer. De
verwachting is dat de slotindexatie eind augustus 2021 bekend is.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn na de balansdatum tot en met datering van deze jaarrekening op 22 oktober 2020,
geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van
de financiële positie per einde 2019 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.
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Wel is in het eerste kwartaal van 2020 de voortgang liquidatie/collectieve waarde
overdracht van het fonds vertraagd door de gevolgen van de coronacrisis, waardoor de
collectieve waarde overdracht vertraagd is tot eind juni 2020 en als gevolg hiervan en
gebeurtenissen eerder genoemd in dit verslag, de berekening slotindexatie met een jaar
vertraagd is naar augustus 2021 i.p.v. augustus 2020. De daadwerkelijke liquidatie zal naar
verwachting eind 2021 afgerond zijn, dit zou eind 2020 zijn.
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). Om overbelasting
van de gezondheidszorg tegen te gaan, heeft de Nederlandse overheid drastische
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarnaast heeft de
Nederlandse overheid maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij getroffen
bedrijven tegen te gaan. De verspreiding van het virus en de maatregelen tegen verspreiding
ervan hebben grote gevolgen op het leven van de mensen en op ondernemingen. Er is
sprake van een crisis. Bij het vaststellen van de jaarrekening is de crisis nog niet ten einde.
Door de overheidsmaatregelen zijn de vergaderingen van de organen van het pensioenfonds
sinds maart 2020 op afstand gehouden, om de besluitvorming zoveel mogelijk doorgang te
laten vinden. Dat geldt ook voor de contacten met adviseurs, de toezichthouder en de
uitvoerders. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om in geval van calamiteiten
bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Het bestuur heeft kennisgenomen van de
maatregelen die de uitvoerders hebben genomen om de continuïteit van hun diensten te
waarborgen. Aangezien het fonds in liquidatie is zijn de directe financiële gevolgen van de
crisis tot op heden beperkt.
Op dit moment zijn de toekomstige gevolgen van Covid-19 voor het eigen vermogen en
resultaat nog onduidelijk. Het bestuur blijft de gevolgen monitoren en zal waar nodig actie
ondernemen
14.5.10.
Vaststelling van de jaarrekening door de Vereffenaars
De Vereffenaars van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie) heeft de
jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 2020.
Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie),

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. Het saldo wat na bepaling koopsom naar PFZW
overblijft, zal middels een slotindexatie teruggegeven worden naar de deelnemer. De
verwachting is dat de slotindexatie eind augustus 2020 bekend is.
15.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van 'Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in
liquidatie' (‘de stichting’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de stichting op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van 'Stichting Pensioenfonds voor de
Tandtechniek in liquidatie' te Zeist gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2019;
•
de staat van baten en lasten over 2019; en
•
de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel
9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van 'Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie' zoals vereist in
de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Benadrukking van discontinuïteit van Stichting Pensioenfonds voor de
Tandtechniek in liquidatie
Wij vestigen de aandacht op paragraaf ‘Overeenstemmingsverklaring en continuïteit” in de toelichting
van de jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 38 van de jaarrekening, waarin uiteengezet is gezet
dat de stichting zal worden geliquideerd en dat het college van vereffenaars verwacht aan alle
verplichtingen te kunnen voldoen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
het verslag van college van vereffenaars;
•
de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het verslag van het college van vereffenaars en de overige gegevens in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van het college van vereffenaars en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor:
•
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW; en voor
•
een zodanige interne beheersing die het college van vereffenaars noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van vereffenaars afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde
verslaggevingsstelsel moet het college van vereffenaars de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van vereffenaars het voornemen heeft om de stichting
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het college van vereffenaars moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Rotterdam, 20 november 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. E. Brienesse RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019
van 'Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in
liquidatie'
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van vereffenaars en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door het college van vereffenaars gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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