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1. Voorwoord

Hiermee presenteren wij het jaarverslag over het jaar 2013 van Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA). Met
dit versiag geven wij u een beeld van de financiêle positie ultimo 2013 en de ontwikkelingen in 2013 van het
fonds.

Het jaar 2013 stond voor SPA vooral in het teken van de invoering van een nieuwe pensioenregeling en de
overgang naar een nieuw contract voor de uitvoering. Het aflopen van de herverzekeringsovereenkomst en
de uitvoeringsovereenkomst viel samen met het moment waarop de werkgever Achmea een nieuwe
pensioenregeling wenste te introduceren. Om er voor te zorgen dat dit complex aan veranderingen adequaat
en zorgvuldig kon worden doorgevoerd, heeft het bestuur besloten dit projectmatig aan te sturen. Het bestuur
heeft een stuurgroep aangesteld die onder zijn verantwoordelijkheid de regie op deze activiteiten voert.

Het bestuur voert weloverwogen een prudent beleid ten aanzien van de beleggingen en dekt tevens de
renterisico’s af. Als beleggingsjaar is 2013 een matig jaar geweest. Het vorig jaar ingezette herstel op de
aandelenmarkt zette zich in 2013 voort, echter de rendementen van vastrentende waarden waren als gevolg
van de ontwikkeling van de marktrente teleurstellend. Tegenover de beleggingen staan de
pensioenverplichtingen, deze zijn onderhevig aan de invloed van rente, in dit geval de UFR-rente zoals
gepubliceerd door DNB. Het rendement op de gehele portefeuille binnen het gesepareerde beleggingsdepot
bij de verzekeraar (exclusief rente- en valuta-afdekking) bedroeg 1,57% tegenover 10,0% in 2012.

Dit verslag bevat de uitkomsten van het financieel beheer en de actuariële analyse van het resultaat. In het
verslag zijn naast de financiële aangelegenheden ook andere onderwerpen beschreven, die de aandacht van
het bestuur vroegen.

Wij spreken een woord van dank uit aan iedereen, die in het verslagjaar voor het fonds werkzaam is geweest.

Apeldoorn, l9juni 2014

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea
A.M. de Graaf, voorzitter

F.J. Mittertreiner, secretaris

A •1i. c1. Hriretar
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2 Karakteristieken van het pensioenfonds

2.1 Profiel

Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA), statutair gevestigd te Utrecht, hierna aan te duiden als ‘de stichting”

of “het fonds” is ontstaan op I juni 2009. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 30201324. De stichting is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de

Pensioenfederatie. Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de Achmea pensloenreglementen, die een

vertaling zijn van de pensioenovereenkomsten die de aangesloten ondernemingen (Achmea Interne Diensten

N.y. en InShared Nederland B.V.) zijn aangegaan met hun werknemers. De laatste statutenwijziging was op

23 april 2013.

2.2 Kerncijfers

Bedrageninduizenden€ 2013 2012 2011

Aandeel verzekeraar in technische voorzieningen 3.633.559 3.685.144 3.305.059
Reserves 755.988 560.931 159.907
Dekkingsgraad 120,8% 115,2% 104,8%

Bijdrage werkgevers en werknemers 1) 345.350 342.628 316.882
Uitgekeerde pensioenen 67.196 67.365 63.451
Herverzekeringspremies en koopsommen” 296.476 290.651 266.744

Aantallen

Deelnemers 12.342 12.673 13.782
Gewezen deelnemers 12.419 12.139 11.434
Pensioengerechtigden M 3.489 3.250 3.000
Arbeidsongeschiktheidspensioen 216 217 222
Totaal 28.466 28.279 28.438

Werkgevers 2 2 2

Toeslagverlening per 1 januari

Opgebouwde pensioenaanspraken van actieven 1,35% 2,01% 1,25%
lngegane pensioenen en pensioenaanspraken van 1,35% 0,00% 1,38%
gewezen deelnemers 3)

Toelichting:
1) De toeslagkoopsommen per 1 januan van enig boekjaar worden in dat boekjaar verwerkt.
2) Is exclusief pensioengerechtigden met een arbeidsongeschiktheidspensioen.
3) De toeslagverlening van ingegane pensioenen en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers is voorwaardelijk; er is geen recht op
toeslag en het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagverlening plaatsvindt. Voor een deel van de populatie gelden voor
2011 aiijkende percentages (in verband met een andere referteperiode): 2011: 135%. Op basis van een garantierecht ontving een
beperkte groep inactieve deelnemers van het voormalig Pensioenfonds Interpolis in 2012 een toeslag van 0,97%.
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2.3 Bestuur en organisatie

Bestuurssamenstelling

Hot bestuur van hot fonds bestaat uit tien leden. Vijf loden worden voorgedragon door do werkgevers en

vijf eden worden voorgedragen door een voordrachtscommissie, op basis van sollicitaties. Het bestuur

benoemt bestuursleden. De wijze waarop de leden van do werknemers en do pensioongerechtigden

worden benoemd, is in 2013 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Later in dit versiag lichten wij

dezo wijziging toe. Daarnaast kent het fonds maximaal zes plaatsvervangende bestuursleden. De

plaatsvervangende bestuursleden van de zijdo van do werknemers en do pensioengerechtigden worden

eveneens op basis van sollicitaties voorgedragen door eon voordrachtscommissie en benoemd door het

bestuur.

Eén van do loden die door de werkgevors is voorgedragen, wordt als voorzittor benoomd. De

werknemersleden en de pensioengerechtigden kiezen ult hun midden een secretaris, die tevens

plaatsvervangend voorzitter is.

De zittingsduur van bestuursleden bedraagt volgens de statuten vier jaar. Het bostuur heeft eon rooster

van aftreden opgesteld om de continulteit met betrekking tot de opgobouwde kennis te waarborgen.

Eind 2013 bestond het bestuur van hot fonds ult de volgonde personon:

Naam Functie Vertegenwoordlglng Lid sinds Datum aftrederi

dhr. J.R.P. van den Brink voorzitter werkgevers 1 juni 2009 1 juni 2017

dhr. M. Friedel 1’ ply. bestuurslid werknemers 27januari 2011 1 1u(i 2014

dhr. A.M. de Graaf secretaris werknemers 1 juni 2009 1 juli 2017

dhr. T.J. van der Helm bestuurslid werknemers 30 augustus 2012 30 augustus 2016

dhr. JR. Hesse 1’ ply. bestuurslid werkgevers 30 augustus 2012 30 augustus 2016

mw. A.W, Hoogteijling 10 ply. bestuurslid pensioengerechtigden 8 december 2011 8 december 2015

dhr. G.T.J. Meulenbroek bestuurslid werkgevers 20juni 2012 2Ojuni 2016

clhr. F.J. Mittertreirier bestuurslid werkgevers 20 december 2012 20 december 2016

Vacature 1mw. Pásztor) hestuurslid werknemers n.v.t. n.v,t.

dhr. W.A. Roos 20 ply. bestuurslid werknemers 31 oktober 2011 31 oktober 2015

Vacature 1mw. Spek) bestuurslid werkgevers n.v.t. n.v.t.

dhr. J.M.M. van Tuyl bestuurslid pensioengerecfltigden I juni 2009 1 oktober 2017

dhr. G.C.M. Warmerdam bestuurslid werkgevers 23 augustus 2011 23 augustus 2015

Dhr. G.A.M. van Son bestuurslid werknemers 12 september 2013 12 september 2017

Vacature 2’ ply. bestuurslid werkgevers n.v.t. n.v.t.

Wegens ziekte van de voorzitter, de hoer Van don Brink, is hij conform statuten vervangen door do

secretaris, de heer Do Graaf. Do heer Mittertreiner is gedurende do poriode van vervanging als secretaris

opgetreden.

Vacatures

Binnen het bestuur zijn in het verslagjaar vacatures ontstaan door hot vertrok van eon tweotal

bestuursleden, één van do zijcio van do werkgevers en één van de zijde van de werknemers.

Van werkgeverzijde is mevrouw Spek afgetreden. Zij trad op 1 december 2013 af als gevolg van hot

aanvaarden van een functie buiten Achmea. Aan de zijde van de werknemers is mevrouw Pásztor op 10
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oktober 2013 afgetreden door opzegging. In de opvolging van beiden was aan het eind van het
verslagjaar nog niet voorzien. Wij zijn de afgetreden bestuursleden veel dank verschuldigd voor de
werkzaamheden die zij voor het fonds hebben verricht.

Tijdens het verslagjaar zijn de heren Van den Brink, Van Tuyl en De Graaf voor een nieuwe periode van
vier jaar herbenoemd. De heer Van Son is in 2013 benoemd ter invulling van de vacature ontstaan in
2012 met bet vertrek van de heer Stegink.

Bestuurlijke commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding
van de specifieke taakgebieden die het fonds kent en het bestuur hierover adviseert. Eind 2013 kende
het fonds de volgende commissies:

- Dagelijks bestuur

- Commissie financiën

- Commissie wet- en regelgeving
- Commissie beleggingen

- Commissie communicatie

- Voordrachtscommissie

- Stuurgroep Project SPA 2014 (ad hoc commissie)

De commissies worden ondersteund door het bestuursbureau. De commissie communicatie wordt
tevens ondersteund door Syntrus Achmea Pensioencommunicatie; de commissie beleggingen wordt door
de heer M. Euverman van Sprenkels & Verschuren ondersteund.

Organen

SPA kent de volgende organen:

Verantwoordingsorgaan

Het fonds kent een verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers,
de pensioengerechtigden en de werkgevers vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan kent zes
eden en twee plaatsvervangende leden. Leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor
een periode van vier jaar en is in het jaar 2013 niet van samenstelling gewijzigd. Het
verantwoordingsorgaan oordeelt over bet handelen en het uitgevoerde beleid door het bestuur, de
gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst en oordeelt of de belangenbehartiging op evenwichtige wijze
heeft plaatsgevonden. Verder heeft het verantwoordingsorgaan ten aanzien van bepaalde onderwerpen
een recht van advies.

Aan het eind van het verslagjaar was het verantwoordingsorgaan als volgt samengesteld:

Naam Functie Vertegenwoordiging
- Dhr. W.H.J. van Benthem lid werknemers
- Dhr. R.A. van de Graaf voorzitter werkgevers
- Dhr. C.J. de Jong plaatsvervangend lid gewezen deelnemers/pensioengerechtigden
- Dhr. J. de Jong lid gewezen deelnemers/pensioengerechtigden
- Dhr. P. de Lange lid gewezen deelnemers/pensioengerechtigden
- Dhr. C. de Mooy plaatsvervangend lid werknemers
- Dhr. M.P. Starreveld lid werknemers
- Dhr. E. Valk lid werkgevers
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Deelnemersraad

De deelnemersraad van het fonds bestaat uit tien leden. De zittingsduur bedraagt vier jaar. De

deelnemers en pensioengerechtigdon zijn op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen

vertegenwoordigd. De deelnemersraad adviseert het bestuur van het fonds gevraagd of ongevraagd over

aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen. Het is de taak van do deolnemersraad om te

advisoren over de in do statuten on het reglement deelnemersraad benoemde onderwerpen.

Do samonstelling van do doelnomersraad was ultimo 2013 als volgt:

Naam Functie Vertegenwoordiging

- Dhr. P.O. Bos lid werknemers

- Dhr. W.A. van don Brook voorzitter werknemers

- Dhr. T.J.J. van Dijk lid pensioengerechtigden

- Mw. M.Y.P. van den Hombergh lid werknemers

- Mw. K.J.G.M. van Hout lid werknemers

- Mw. E. Kluin-van Veluwen lid werknemers

- Dhr. B.A. Otten lid ponsioengorechtigdon

vacature (3) lid werknemers

In het verslagjaar is de heer Baardse afgetreden en daarmee eon extra vacature ontstaan. In verband met

de beoogde samenvoeging van de deelnemersraad met het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014 zijn

de vacatures niet ingevuld. Wij danken do hoer Baardse voor zijn inzet voor hot fonds.

Intern toezicht

Het intern toezicht heeft de vorm van eon raad van toezicht. Hot is do taak van de raad van toezicht om

do beleids- en bestuursprocedures, de beleids- en bestuursprocessen en de beheersingsmaatrogelen

binnon het fonds, do wijze van aansturing van het fonds on de wijze waarop door hot bostuur wordt

omgegaan met de risico’s op de langere termijn, to beoordelen.

Aan hot eind van het verslagjaar bestond de raad van toezicht uit de volgende eden:

- Dhr. R. Degenhardt

- Dhr. J.P. Nieuwenhuizen

- Dhr. C.A.G. Vernooij

Commissio van Boroep

SPA kent een geschillenregeling. Als eon belanghebbende van SPA hot niet eons is met een beslissing

van het bestuur, dan kan hot geschii worden voorgelegd aan de commissie van beroep. Deze commissie

bostaat uit drie onafhankelijko personen:

- Mw. L.E.M. Duynstoe

- Dhr. E.E.W. Nooij

- Dhr. J. de Winter

Tijdens hot verslagjaar zijn er geen geschillen aan do commissie voorgelegd.

Compliance officer

Hot bestuur heeft een compliance officer aangesteld die in algemene zin verantwoordelijk is voor hot

bewaken van do correcte naleving van do gedragscode door alle betrokkenen. Het bestuur Iaat deze

functie door mevrouw N.M. Opdam van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP uitvoeren. De

compliance officor wordt vanuit hot bostuursbureau ondorsteund.
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Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau. Het bestuursbureau van SPA ondersteunt het

bestuur bij het in control zijn voor de governance (beleid, financieel, uitvoering en communicatie), het

beheer van het vermogen, het risicomanagement en de uitvoering van de pensioenregeling. Daarnaast

draagt het bestuursbureau zorg voor de coördinatie van de door het bestuur aan derden opgedragen

taken. Op verzoek dan wel op eigen initiatief adviseert het bestuursbureau het bestuur in alle gevallen

waarin het belang van het fonds dit meebrengt.

Externe ondersteuning

Het fonds wordt bijgestaan door Montae voor actuariële vraagstukken en risicobeheersing op lange

termijn. Op het gebied van beleggingen, waaronder het strategisch beleggingsbeleid, wordt het fonds

bijgestaan door Sprenkels & Verschuren.

Compliance officer Bestuursbureau

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds Achmea

Mr. N.M. Opdam

Adviserend actuaris Beleggingsadviseur

Montae Sprenkels & Verschuren Actuarissen & Consultants

Dr. R. den Hertog AAG Ir. drs. M. Euverman AAG CFA

Verzekeraar en administrateur Fiduciair management & strategisch advies

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.

Accountant Certificerend actuaris

KPMG Accountants N.V. Aon Hewitt

W. Teeuwissen RA M. Wouda AAG

Tijdens het verslagjaar heeft een wisseling plaatsgevonden van de certificerend actuaris. lnterne regels

bij Aon Hewitt bepalen dat kantoorgenoten voor een bepaalde periode werkzaam mogen zijn voor

dezelfde opdrachtgever. In het afgelopen jaar is de heer Wouda tot opvolger van de beer Den Hartogh

benoemd. Het fonds is de heer Den Hartogh veel dank verschuldigd.
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3 Verslag van het bestuur

3.1 Inleiding

Het bestuur van SPA brengt hierbij versiag uit over de verrichte werkzaamheden, het gevoerde beleid en

de pensioenontwikkelingen in het jaar 2013. Het verslag geeft informatie over de stand van zaken, de

resultaten en wijzigingen in de financiële positie van het fonds. Deze verslaggeving is afgestemd op de

Pensioenwet en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zoals die over 2013 van toepassing zijn.

Het bestuur heeft voor 2013 speerpunten benoemd. Dit betreft de onderwerpen waarop het bestuur in

201 3 zijn bijzondere aandacht heeft gericht:

- het onderzoeken van de wenselijkheid van verzekering in de toekomst door het aflopen van de

herverzekeringsovereenkomst met AP&L per 31-12-2013;

- het voorbereiden en uitwerken van een nieuwe uitbestedingsovereenkomst voor de

pensioenadministratie gezien het eindigen van de huidige overeenkomst met AP&L per 31-12-2013;

- bet implementeren van de nieuwe pensloenregeling met ingang van 1-1-201 4;

- het voorbereiden van bet beleggingsbeleid 2014;

- het implementeren van bet besluit om nieuwe directieleden onder de Achmea pensioenregeling bij

SPA te brengen;

- bet onderzoeken van de mogelijke gevolgen van een nieuw FTK;

- het “open houden van de winkel tijdens de verbouwing”.

Deze onderwerpen zijn, op het laatste speerpunt na, alle belegd in het Project SPA 2014: het
allesomvattende programma dat tot doel heeft te komen tot de implementatie van een nieuwe

pensioenregeling en een nieuwe uitvoering van de pensioenregeling voor de toekomst, inclusief het

onderbrengen van het beleggen van het vermogen voor rekening en risico van SPA.
Wij gaan elders in dit jaarverslag dieper in op het Project SPA 2014.

3.2 Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in het verslagjaar vijftien maal vergaderd. Het aantal vergaderingen is daarmee bijna

twee maal zo hoog ten opzichte van 2012. Het gestegen aantal vergaderingen hangt samen met de
benodigde bestuurlijke aandacht voor het Project SPA 2014.

Jaarlijks organiseert bet bestuur van het fonds heidagen in aanwezigheid van de organen, de adviseurs

en medewerkers van het bestuursbureau. Held agen worden gehouden voor het voeren van strategische

en beleidsmatige discussies. Ook tijdens de heidag in het verslagjaar heeft het bestuur zich over een

aantal beleidsmatige en strategische onderwerpen gebogen die zicb vooral richtten op de toekomstige

uitvoering van de pensloenregeling.

Tijdens het verslagjaar bebben onder meer de onderstaande onderwerpen op de agenda van de

bestuursvergaderingen gestaan. Overigens maken ook de andere onderdelen van dit versiag op reguliere
basis deel uit van de agenda van bet bestuur.
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Financiële positie en dekkingsgraad

Belangrijk punt van voortdurende aandacht van het bestuur was de financiële positie van het fonds die

mede bepaald is door de aanhoudende financieel-economische crisis. Veel pensioenfondsen zagen zich

genoodzaakt, als gevolg van de crisis, een herstelpian op to stellen met daarin opgenomen een aantal

maatregelen dat er voor moot zorgen het fondsvermogen te herstellen. De financiële positie van SPA is

echter solide. Omdat het fonds zijn aanspraken tot het eind van het verslagjaar met een zogenaamd

garantiecontract volledig heeft herverzekerd, loopt het fonds een gering risico dat het zijn verplichtingen

niet kan nakomen. Daardoor was het opstellen van een herstelplan voor het fonds niet aan de orde. SPA

heeft in 2013 niet in een (reserve)tekortsituatie verkeerd. De dekkingsgraad van het depot bij de

verzekeraar bedroeg ultimo 2013 114,8%, een verbetering van 1,7% ten opzichte van de dekkingsgraad

per einde 2012. De dekkingsgraad van SPA bedroeg eind 2013 120,8%. Eind 2012 was dit nog

11 5,2%, een verbetering van 5,6%.

Project SPA 2014

Het jaar 2013 stond voor SPA in het teken van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling en de

overgang naar een nieuw contract voor de uitvoering. Het aflopen van de herverzekeringsovereenkomst

en de uitvoeringsovereenkomst viel samen met het moment waarop de werkgever Achmea een nieuwe

pensloenregeling wenste te introduceren. Cm er voor te zorgen dat dit complex aan veranderingen

adequaat en zorgvuldig kon worden doorgevoerd, heeft het bestuur besloten dit projectmatig aan te

sturen. Het bestuur heeft een stuurgroep aangesteld die onder zijn verantwoordelijkheid de regie op deze

activiteiten voert.

De stuurgroep heeft een programmamanager aangesteld. In het project zijn de volgende

hoofdaandachtsgebieden onderkend: analyses (waaronder ALM) en offertes, bestuurlijke besluitvorming,

juridische aspecten, operationeel en communicatie. Elk aandachtsgebied kende een eigen projectleiding.

Hot bestuur van het fonds stelde zich tot taak om vanuit deze context proactief do mogelijkheden voor

do toekomst to onderzoeken. Hot bestuur heoft daartoe door hot bostuursbureau en de

bestuursadviseurs eon aantal studies laten uitvoeren, dat hot bestuur inzicht heeft gegeven in de positie

van het fonds en de mogelijkheden voor de toekomst. In eerste aanleg was er sprake van zestien reëel

denkbare scenario’s. Doze zagen zowel toe op situaties waarin het fonds geen rol wordt toegokend bij

het opbouwen van toekomstige aanspraken, als op situaties waarbij dit wel het goval was. Na eon

zorgvuldig en zeer intensief proces is het aantal scenario’s van acht teruggebracht naar drie. Doze drie

zijn uiteindelijk tot in detail uitgewerkt en vormden de basis voor de uiteindelijko keuze.

In hot verslagjaar heeft hot bestuur zich intensief bezig gehouden met tal van vraagstukken die in het

kader van hot project aan de orde waren. Eén van de meest belangrijke vraagstukken was: welke

keuzomogelijkheden zijn er voor de tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken en welke

keuzemogelijkheden zijn er voor de toekomst? De keuzemogelijkheden voor de opgebouwde aanspraken

varieerden van premievrij achterlaten bij de verzekeraar AP&L, afkopen en overdragen naar dezelfde of

een andere verzekeraar, dan wel in eigen beheer voeren. Ook voor de toekomstige aanspraken — do

aanspraken op te bouwen na 2013 — waren er diverse toekomstscenario’s denkbaar die varieerden van

verzekeren tot eigen beheervoering. Het bestuur heeft er voor gekozen haar governance organen

proactief en intensief to betrekken bij haar afwegingen en besluitvorming. Het bestuur dankt de organen

voor hun betrokkenheid in dit proces.

Tot en met 2013 opgebouwde aanspraken

Voor do tot en met 2013 opgebouwde aanspraken hebben in het verslagjaar intensieve gesprekken

plaatsgevonden tussen het fonds en do werkgever. Belangrijkste vraag daarbij was of deze aanspraken

verzekerd bleven, dan wel in eigen beheer moeten worden gevoerd. Do CAO-partijen hebben, na overleg
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met het fonds, de wens te kennen gegeven dat er voor doelnemers een keuzomogolijkheid tot het al dan

niet verzekeren van doze aanspraken moet komen. Daartoe moot overdracht van aanspraken
plaatsvinden door middol van een zogenaamde collectieve waardeoverdracht. Tevens heeft do

werkgever de wens geuit dat de nieuwe regoling volgens bepaaldo verslagleggingsregels moet worden

uitgovoerd om zo minder hoge voorzieningen voor do pensioenverplichtingen te hoeven aanhouden in de
jaarrokening van de workgever en de fluctuaties in het resultaat van do onderneming sterk wordon

verminderd. Hot bestuur heeft do wensen van werkgover en vakorganisaties zorgvuldig gewogen en
getoetst aan zijn eigen analyses en visie. Daarbij heeft het bestuur hot behartigon van do belangen van
deelnemers, slapers en gepensioneerden steeds nadrukkelijk in hot oog gehouden. Tijdens hot vorslagjaar

is duidelijk geworden dat een combinatie van beide wensen (do keuze voor do deelnemer voor eigen
beheer of voor verzekeren van de opgebouwde aanspraken en hot kunnen hanteren van do gowenste
verslagleggingsregels) niet mogolijk is.

Op 22 januari 2014 heeft De Nederlandsche Bank ons fonds schriftelijk laten weten niot in to stemmen
mot een collectievo waardeoverdracht. Na uitgobreid ondorzoek en zorgvuldige afweging door hot

bostuur is komen vast te staan dat ook andere oplossingen tot hot bieden van eon keuzo voor de tot 31
december 2013 opgobouwde aansprakon niot haalbaar zijn. Daarom zijn alle aansprakon binnen SPA per
1 jariuari 2014 in eigen beheer gonomen.

Pensioonregeling vanaf 2014

CAO-partijen hebben besloten om per 1 januari 2014 to komen tot eon gowijzigde middelloonrogeling
voor alle Achmea-medewerkers. Doze rogoling heeft een CDC-financioring, dat wil zeggen dat de
workgovor oen vooraf bepaalde promie betaalt, waaruit do opbouw te worden gefinancierd. In die promio
is tevens een opslag begropon voor hot mode financieren van do tooslagvorlening. De uitvoering
goschiodt door hot pensioenfonds in oigon beheer. Do medewerkers voor wie do uitvooring van do
rogeling tot en met 2013 bij Stichting Bedrijfstakpensioonfonds Zorgverzokoraars (SBZ) lag, gaan per 1
januari 2014 deolnemen in SPA. Ook heoft do workgevor Achmea aangegeven do directieloden, voor wie
tot 2013 een aparto vorzokering was afgesloton, per 1 januari 2014 in do pensioonrogoling van SPA to
willon laten deolnemen.

SPA hoeft in hot verslagjaar bij diverse uitvoerders on vermogensbeheordors offertes opgovraagd.
Besloten is onder moor op basis van vooraf bopaaldo kwaliteits- en prijscritoria do pensioonuitvooring, -

administratie en hot vormogonsbehoor per 1 januari 2014 onder te brongon bij Syntrus Achmea.

Hot fonds is tijdons hot vorslagjaar bogonnen met het voorberoiden van hot implomenteren van do
nieuwo pensioonregeling bij do niouwo uitvoerder en de transitio van do administratie. Naar verwachting

is dit transitio- en implomontatioprocos medio 2014 afgerond.

Boleqginqsplannen 2014

In het najaar van 2013 was or sprako van onzekerhoid over do omvang van do ponsioenaansprakon die
mogolijk herverzekerd werden. Uitgangspunt daarbij was do offerto voor een eventuele horverzekering
zoals aangebodon door AP&L, tot eind 201 3 do verzokoraar van SPA. Hot bestuur hoeft or na
zorgvuldige overweging voor gekozon hot vormogon van SPA zodanig te beschermon dat do mogolijko
inkoop bij eon verzekeraar in beginsel niet in gevaar kan komen. Daartoe is de afdokking van hot
ronterisico gebaseord op do rontocurve die in de offerte van AP&L is gohantoerd. Daarnaast zijn ter
beschorming van hot vermogen de Iiquido beloggingon met voornamelijk marktrisico, eind 2013
verkocht. Daarvoor zijn kortlopendo staatsobligaties uit hot Eurogebied teruggokocht. Deze bestuurlijke
besluitvorming is door do commissie beloggingon voorbereid. Dezo afdekking van risico’s kost gold.
Daarnaast kan or sprake zijn van mislopen van rendomont. Hot bostuur is zich daarvan bewust, maar
vindt dit mogolijke nadeol niot opwegen tegen hot acceptoren van hot risico dat de mogolijko inkoop bij
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een verzekeraar in gevaar kan komen. Het bestuur heeft aanvullend besloten, zodra duidelijkheid is over

de omvang van de pensioenaanspraken die mogelijk herverzekerd worden, zo snel als mogelijk terug te

keren naar de reguliere beleggingsmix zoals deze in 2013 gold, van 80% vastrentende waarden, 20%

zakelijke waarden en 100% renterisicoafdekking, gericht op de rentewaardering van de

pensioenverplichtingen. Van daaruit wordt, onder andere door ALM-studies, bekeken of verdere

aanpassing van de beleggingsmix aan de orde is.

Nadat duidelijk is geworden dat er geen toestemming is voor een collectieve waardeoverdracht en

alternatieven niet haalbaar bleken, heeft het bestuur besloten terug te keren naar de reguliere

beleggingsmix.

Governance beleggingen

De beleggingen in het kader van de herverzekeringsovereenkomst waren tijdens het verslagjaar nog

juridisch eigendom van de verzekeraar. In de herverzekeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over

de zeggenschap van SPA in het beleggingsbeleid binnen het depot. De afspraken komen er op neer dat

SPA binnen de in de verzekeringsovereenkomst overeengekomen kaders verantwoordelijk is voor de

aansturing van de fiduciaire vermogensbeheerder. Voorstellen voor beleidswijzigingen worden afgestemd

met de verzekeraar.

Eigen middelen SPA

Op grond van de uitvoeringsovereenkomst heeft SPA ultimo 201 2 een vordering op de aangesloten

ondernemingen opgenomen. Begin 2013 is deze vordering door een aanvullende storting voldaan als

uitkomst van de afspraak tussen SPA en de aangesloten ondernemingen over het aanvullen van de

premie tot kostendekkend niveau. Deze middelen zijn ter eigen beschikking van SPA. Het bestuur heeft,

op voorstel van de commissie beleggingen, besloten om de gelden conform een strategische mix van

80% vastrentende waarden en 20% zakelijke waarden te beleggen. Syntrus Achmea Vermogensbeheer

B.V. treedt hierbij op als fiduciair manager.

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

De ABTN is een door de wet voorgeschreven nota waarin de hoofdlijnen van de pensioenregelingen, de

financieringsopzet, de sturingsmiddelen, het toeslag-, communicatie- en het beleggingsbeleid en de

organisatorische opzet van het pensioenfonds zijn beschreven. Het bestuur van SPA past dit beleidsstuk

jaarlijks, aan de hand van de ontwikkelingen, aan. In het verslagjaar heeft het bestuur besloten de ABTN

compleet te reviewen. Daarbij is het beleid inhoudelijk niet gewijzigd. Aanvullend heeft SPA het

uitbestedingsbeleid vastgesteld. De beschrijving van het uitbestedingsbeleid sluit aan bij het daarover

vastgestelde totale beleid. De herschreven ABTN is in 2013 op de website van SPA gepubliceerd.

Benoemingsprocedure werknemersleden

In 2012 heeft het bestuur, in samenspraak met de centrale ondernemingsraad, de wijze van benoeming

van bestuursleden namens de werknemers aangepast. Er is in overleg met de raad een nieuwe procedure

opgesteld. Deze is in 2013 geImplementeerd. Er is een voordrachtscommissie in het even geroepen,

bestaande uit twee bestuursleden van de zijde van de werknemers, twee vertegenwoordigers van de

centrale ondernemingsraad en twee medewerkers van het bestuursbureau. Deze Iaatste personen

hebben geen stemrecht. De taak van de commissie is op basis van sollicitaties en gesprekken met

kandidaten een pool te vormen. Zodra er sprake is van een vacature aan de zijde van de werknemers of

pensioengerechtigden, draagt de voordrachtscommissie een kandidaat uit de pool voor aan het bestuur

voor benoeming op basis van de vereiste deskundigheidseisen, het functieprofiel en de geschiktheid van

de kandidaat. Het bestuur besluit over de voorlopige benoeming van de voorgedragen kandidaat. De

kandidaat wordt vervolgens getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB). Na goedkeuring van DNB is de

benoeming afgerond. In het verslagjaar heeft de commissie inmiddels een eerste kandidaat Ide heer Van
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Son) aan het bestuur voorgedragen. Het bestuur heeft met de voordracht ingestemd. Daarnaast heeft de
commissie de heren Van TuyI en De Graaf ter herbenoeming aan het bestuur voorgedragen. Ook met die
voordrachten heeft het bestuur ingestemd.

Statuten en reglementen

In het verslagjaar heeft het bestuur besloten de statuten van het fonds aan te passen. De wijzigingen
hangen voornamelijk samen met het statutair en reglementair regelen van zaken over het goed kunnen
functioneren van de voordrachtscommissie. Verder heeft het bestuur, mede op verzoek van DNB, nog
een aantal kleine reglementaire wijzigingen doorgevoerd.

Jaarverslag 2012
Het bestuur heeft in de vergadering van juni 2013 het jaarverslag over 2012 vastgesteld. Het versiag
kreeg instemming van de organen van het fonds.

Governance van het fonds
De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen bevat een integrale herziening van de governance en
medezeggenschap bij pensioenfondsen. De wet bevat ook andere wijzigingen die moeten leiden tot
verbetering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur. Alle pensioenfondsen moeten hun
bestuursmodel aanpassen of kiezen voor een nieuw bestuursmodel op basis van de volgende
uitgangspunten: versterking van de deskundigheid en het interne toezicht, adequate vertegenwoordiging
van alle risicodragers en stroomlijning van taken en organen. Het interne toezicht van
ondernemingspensioenfondsen wordt versterkt doordat zij de keuze krijgen tussen een permanente raad
van toezicht of een visitatiecommissie. De raad van toezicht krijgt extra taken en bevoegdheden. Het
stroomlijnen van taken en organen krijgt vorm door de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan
samen te voegen in één nieuw verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft dit onderwerp in het
verslagjaar bestudeerd en besproken. Daarbij zijn de volgende voorgenomen keuzes geformuleerd:

• paritair bestuur;

• samenvoeging van Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan;
• handhaving Raad van Toezicht.

Definitieve keuzes worden na afloop van dit verslagjaar gemaakt, uiteraard in samenspraak met de
organen.

Na het verslagjaar heeft het bestuur, in nauwe samenspraak met de organen, besloten om het paritaire
bestuursmodel te handhaven, de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan samen te voegen en de
Raad van Toezicht te handhaven. De Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan gaan verder als
Verantwoordingsorgaan van SPA.

3.3 Uitbesteding

Herverzekeringsovereenkomst

In de herverzekeringsovereenkomst is de relatie geregeld tussen de verzekeraar enerzijds en het
pensioenfonds anderzijds. In november 2009 is de herverzekeringsovereenkomst op hoofdlijnen
getekend. De overeenkomst heeft een Iooptijd van 5 jaar, van 1 januari 2009 tot en met 31 december
2013. Essentieel in de herverzekeringsovereenkomst is dat het fonds de risico’s met betrekking tot zijn
nominale verplichtingen volledig heeft verzekerd bij AP&L. Als gevolg daarvan is het vermogen van het
fonds ingebracht in een gesepareerd beleggingsdepot bij de verzekeraar. De verzekeraar is juridisch
eigenaar van dat beleggingsdepot. Afspraken over het beleggingsbeleid zijn in het contract met de
verzekeraar vastge)egd. De verzekeraar garandeert de nominale uitkeringen die uit de verzekerde
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aanspraken voortkomen. Met deze herverzekeringsovereenkomst zijn twee belangrijke risico’s, het

beleggingsrisico en het verzekeringstechnische risico aan de verzekeraar overgedragen. Hiervoor in de

plaats loopt het fonds het risico van een faillissement van de verzekeraar. AP&L voert ook de

administratie van het fonds.

In de Service Level Agreement (SLA), onderdeel van de herverzekeringsovereenkomst, zijn tussen

verzekeraar en pensioenfonds afspraken gemaakt over de prestaties en kwaliteitseisen van de

dienstverlening om deze te kunnen beoordelen. Een van de onderdelen van de SLA is de kwaliteit en de

snelheid waarmee de verzekeraar rapportages oplevert. DNB heeft onder de naam Quinto een onderzoek

gehouden naar de kwaliteit van de administraties van pensioenfondsen. Ook SPA is in het onderzoek

betrokken. Geconstateerd is dat do kwaliteit van de administratie van de uitvoerder (AP&L) dusdanig is,

dat geen aanvullende maatregelen door SPA getroffen hoeven worden om de kwaliteit daarvan te

verbeteren.

Dienstverleningsovereenkomst

Voor de eigen beleggingen is met Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. een Dienstverlenings

overeenkomst (DVO) afgesloten. Daarin is vastgelegd welk dienstverleningsniveau is overeengekomen.

Qok zijn er afspraken gemaakt over het rapporteren en de tijdigheid daarvan. Ook deze overeenkomst is

aan het eind van het verslagjaar afgelopen.

3.4 Uitvoeringsovereenkomsten

In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen do aangesloten werkgevers en hot

fonds voor de uitvoering van de pensloenregelingen van de werkgevers. De uitvoeringsovereenkomst

regelt do wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële verplichtingen van de werkgevers met

het fonds. Het fonds heeft deze overeenkomsten gesloten met de werkgevers, Achmea Interne Diensten

N.y. en lnShared Nederland B.V.

Op grond van de uitvoeringsovereenkomst zijn de werkgevers verplicht een solide financiering van hot

fonds in stand te houden, die voldoet aan de in de Pensioenwet gestelde voorwaarden.

Gezien de herverzekeringsovereenkomst is in do uitvoeringsovereenkomst opgenomen dat, wanneer de

premies en koopsommen in het kader van do herverzekeringsovereenkomst hoger zijn dan de

kostendekkende premie, de werkgevers de aan do verzekeraar verschuldigde premie aan het fonds

betalen. Tot en met 2011 is dit steeds het geval geweest. In andere gevallen wordt de kostendekkende

premie aan het fonds betaald.

Naast de premiebetaling doen de werkgevers, indien nodig, jaarlijks een aanvullende storting om de

dekkingsgraad van het fonds op een afgesproken niveau to brengen. Het streven is daarbij om het fonds

in stappen naar een dekkingsgraad van 110% eind 2015 to laten groeien. Ultimo 2013 moet de

dekkingsgraad hierbij 108% zijn. De dekkingsgraad eind 2013 was hoger. Dit betekent dat geen

aanvullende storting door de werkgevers nodig was.

De uitvoeringsovereenkomsten liepen aan het einde van het verslagjaar af. Het bestuur heeft in het

verslagjaar intensief overleg gehad met de werkgevers over de vormgeving en inrichting van de

pensioenuitvoering vanaf 1 januari 2014. In hoofdstuk 3.2 is uitvoerig op dit onderwerp ingegaan.
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3.5 Toeslagverlening

De opgebouwde pensioenen van actieve deelnomers worden jaarlijks onvoorwaardolijk conform de

algemene salarisontwikkeling van de Achmea-cao verhoogd. Deze toeslag wordt gefinancierd door de

werkgevers. Dit is vastgelegd in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten.

Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden beslist het bestuur jaarlijks in hoeverre de ingegane

pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken worden verhoogd. Het bestuur streeft naar een

toeslag gelijk aan de stijging van hot prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Deze toeslagverlening is

voorwaardelijk en afhankelijk van de middelen van het fonds. Er is geen recht op een toeslag en het is

niet zeker of en in hoeverre in de toekomst de toeslagverlening plaatsvindt. Een afgebakende groep

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het voormalig Pensioenfonds Interpolis heeft een

garantierecht op een toeslag gebaseerd op de afgeleide CBS-consumentenprijsindex, verminderd met

1,5% en gemaximeerd op 4%. Het fonds heeft een voorziening voor deze toezegging.

Per 1 januari 2013 zijn de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers verhoogd met 1,35%. De

pensioengerechtigde deelnemers en gowezen deelnemers ontvingen in 2013 eveneens een toeslag van

1,35%. Het fonds beschikte over onvoldoende middelen om deze toeslag te financieren. Daarom heeft

SPA de werkgevers een bijdrage gevraagd om de toeslagverlening voor doze groep deelnemers alsnog

mogelijk to maken. De werkgevers hebben, na een zorgvuldige afweging, laten weten dit verzoek te

honoreren.

Omdat de aftrek van 1,5 hoger is dat toegekende toeslag van 1,35% treedt de garantioregeling voor eon

beperkte groep inactieve deelnemers van het voormalig Pensioenfonds Interpolis voor 2013 niet in

werking

Gelet op de veranderingen die verband houden met de overgang naar eigen beheer heeft het bestuur

besloten om pas rond de zomer een besluit te nemen over eon eventuele toeslagverlening voor 2014.

3.6 Extern toezicht

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder die zich concentreert op het gedrags

toezicht op pensloenfondsen en op de communicatie van pensioenfondsen. Het communicatiebeleid van

SPA houdt rekening met de beleidsregels voor communicatie van de AFM. In 2013 heeft de AFM goon

onderzoeken bij het fonds uitgevoerd.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door pensioenfondsen en

pensioenverzekeraars van de pensloenregelgeving. De Nederlandsche Bank heeft voor do periode 2010-

2014 haar strategische visie voor hot toezicht op financiële instellingen vernieuwd. Do speerpunten zijn

eon aanschorping van hot toezichtskader, een sterkere instellingsoverstijgende blik, en meer aandacht

voor strategie en bedrijfscultuur van financiële ondernemingen.

n 2013 heeft het fonds regelmatig en constructiof met DNB overleg gevoerd in hot bijzonder over de

ovorgang naar eigen beheer. Op verzoek van DNB is een presentatie aan andere pensioenfondsen

verzorgd over governance en do wijze waarop hot procos tot bestuursbenoemingen wordt uitgevoerd.
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3.7 Deskundigheidsbevordering

In het verslagjaar is het Deskundigheids- en opleidingsplan van het fonds geactualiseerd en in lijn

gebracht met de eisen die zijn vastgelegd in het plan van aanpak Deskundigheidsbevordering van de

pensioenkoepels. Dit zijn: kennis, inzicht en oordeelsvorming.

Toetsing van de deskundigheid vindt plaats aan de hand van een aantal aandachtsgebieden, waaronder

het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, financiële aspecten en communicatie.

De deskundigheid wordt jaariijks getoetst voor individuele bestuursleden en voor het bestuur als geheel.

De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in de deskundigheidsmatrix. Tot voor kort stond de

deskundigheid en het toetsen van kennis en inzicht centraal. De ontwikkelingen van de afgelopen tijd

hebben echter ook de aandacht gevestigd op leiderschap, besluitvorming en communicatie binnen het

bestuur.

Mede met het oog op bovengenoemde ontwikkelingen, heeft het bestuur besloten de jaarlijkse

zelfevaluatie op een hoger niveau te tillen. Het bestuur heeft besloten gebruik te maken van een door de

Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld instrument om het eigen functioneren van het bestuur zichtbaar

te maken aan de hand van een objectief vastgestelde vragenlijst. Van deze evaluatie is een rapportage

opgesteld, die door het bestuur, onder leiding van een deskundige op dit gebied, uitvoerig is besproken.

Ook draagt de nieuwe wijze van benoeming van bestuursleden namens de werknemers - waarbij een

pool met geschikte kandidaten wordt gevormd - bij aan het in stand houden van een deskundig bestuur.

De benoeming hangt niet meer af van een verkiezingsuitslag, maar van een actief werving- en

selectiebeleid. De focus ligt hierbij op de noodzakelijke kwaliteiten, zoals deskundigheid en bestuurlijke

vaardigheden. Daarnaast wordt er, in het kader van het diversiteitsbeleid, op gelet dat het bestuur een

afspiegeling vormt van het werknemersbestand van Achmea.

Naast de toetsing door het fonds zelf vindt er bij benoemingen ook toetsing plaats door DNB.

3.8 Naleving wet- en regelgeving

Voor zover het bestuur bekend, zijn door het fonds geen overtredingen van wet- en regelgeving

gepleegd.

3.9 Gedragscode

Jaarlijks ondertekenen de bestuursleden, de leden van de deelnemersraad, de leden van het

verantwoordingsorgaan en de medewerkers van het bestuursbureau een verklaring over het naleven van

de gedragscode. Dit is ook in het verslagjaar gebeurd. Het bestuur heeft voorts de werking van de

gedragscode geevalueerd. Het bestuur heeft vastgesteld dat de gedragscode is nageleefd.

Tot slot heeft het bestuur een rapport van de compliance officer over de naleving van de gedragscode

over het jaar 2012 ontvangen en met haar besproken. De compliance officer heeft vastgesteld dat het

bestuur de compliance-aangelegenheden die zich in het jaar hebben voorgedaan, adequaat en efficient
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heeft opgepakt. Zij heeft enkele aandachtspunten aan het bestuur meegegeven met betrekking tot het

administratieve vastleggingsproces. Deze aandachtspunten zijn in 2013 opgevolgd.

3.10 Communicatie

Het bestuur hecht veel belang aan goede communicatie met alle belanghebbenden. SPA kent een

strategisch communicatiebeleidsplan en een plan dat de jaarlijkse uitvoering daarvan regelt. SPA heeft

heel duidelijk de ambitie om voorop te willen lopen, innovatief te willen zijn. Daarom wil het bestuur

bijblijven op het gebied van nieuwe communicatiemiddelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

sociale media en financiële planning. SPA heeft een website (www.pensioenondsachrnea.n), in het

verslagjaar is de in 2012 gestarte herziening van de site afgerond. De website is flu nog meer

aansprekend en interactief gemaakt om nog beter de roT te kunnen vervullen van belangrijk centraal

commuflicatiemiddel. In opdracht van het bestuur is er tevredenheidsonderzoek gehouden onder de

deelnemers en pensioengerechtigden. Hierbij zijn de uitingen en de beleving van de doelgroepen

getoetst. De resultaten geven een verhoogd pensioenbewustzijn ten opzichte van het onderzoek van

twee jaar geleden en een sterke stijging in het gebruik van de geboden communicatiemiddelen, zoals de

website en de nieuwsbrieven.

Pensioenregister

Op de website van het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) kan iedereen een overzicht

krijgen van de door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen,

pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Consumenten, pensioenuitvoerders en de AFM

zijn positief over het pensioenregister. Ook het Pensioenfonds Achmea is bij het pensioenregister

aangesloten.

Zorg NU voor later

In 2013 is gestart met de voorbereiding van de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Ook

communicatie naar de diverse stakeholders was hierbij een belangrijk aandachtspunt. Om alle wijzigingen

duidelijk te maken naar alle stakeholders en deze groepen mee te nemen in de effecten die voor hen van

toepassing zijn, is in het vierde kwartaal een uitgebreide en succesvolle voorlichtingscampagne

gehouden onder de noemer ‘Zorg NU voor later’. De campagne is zowel binnen als buiten het fonds

positief ontvangen.
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3.11 Ontwikkeling aantal verzekerden

Hieronder is een overzicht opgenomen van cie ontwikkeling van het aantal verzekerden bij het

pensioenfonds in 2013:

Nieeieloengemci Peneloo,ich - Totaal
deelnemers gewézen gewezen ouderdoms- Jnaaltdltelts- nabestaan- wemnpanetoen

deelnemers deelnemers penstaen pensloen den-
met penstoen

premte
vrijstefling

Stand per 31 december2012 12.613 11.869 270 — 2.442 217 723 85 28.279

- herrubricering beginstand’ 129 0 -129 — 0 -10 -26 36 0
Stand per 31 december 2012 (na
herrubrtcenlno) 12.802 11.869 141 — 2.442 201 697 121 28.279

- nietiwe Indlensttredingen 646 0 0 — 0 0 0 0 646

- hei1ndiensttredngen 38 -38 0 0 0 0 0 0

- uitdi600ttrediflgen -991 959 30 — I 1 0 0 0

-uitoaandewaardeoverdrachten -42 -107 0 — 0 0 0 0 .149

.tngaflgpenstoenuitkeringen .82 .127 .7 — 237 -1 64 33 117

-oveililden -11 -13 -4 — .53 -1 .30 0 -112

. berelken einddalum uitkerinp 0 0 0 — 0 -10 0 -2 .12

. Invaliderlng .16 .6 4 — 0 20 0 0 0

- reveOdertflO 0 0 0 — 0 0 0 0 0

. alkoop kielne bedragen .3 .281 0 0 0 -1 0 -285

- bereiken einddatum financlering 0 0 0 — 0 0 0 -11 .11

- overige oorzaken 3 -1 0 — -4 0 -1 -4 -7

Stand per 31 december2013 12.342 12.255 164 2.623 216 729 137 28.466
Betroft hot anders indelen van do actieve arbeidsongeschikten an hot corrigeren van foutief ingedeelde wezonpensioenen per 31-1 z-201 2.

-460 386 23 181 9 32 16 18?

3.12 Pensioenparagraaf

Pensioenregeling

Het fonds stelt zich ten doel het uitkeren van een ouderdomspensioen aan deelnemers en gewezen

deelnemers, evenals een partner- en wezenpensioen aan hun nabestaanden.

Pensioenaanspraken worden opgebouwd volgens het gemndexeerd middelloonsysteem. De opbouw van

de rechten is gebaseerd op een pensioengrondslag, berekend als het pensioengevend salaris minus een

franchise. De deelnemerbijdragen worden berekend als een percentage van de pensioengrondslag. Deze

worden door de werkgever ingehouden op het salaris van de deelnemers. Per 1 januari 2014 is de

pensioenregeling gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld de franchise verlaagd en voor de actieve deelnemers is de

toeslagverlening voorwaardelijk geworden. De financiering van de regeling vindt vanaf die datum plaats

op basis van een collectief beschikbare premie van de werkgever aan het pensloenfonds.

Herverzekering

Het fonds is over het verslagjaar 2013 een volledig verzekerd fonds bij AP&L met een gesepareerd

beleggingsdepot met garantie (GDG). Het herverzekeringscontract is beeindigd eind 2013 en vanaf 2014

wordt het fonds volledig in eigen beheer gevoerd.
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Premiebeleid

Met de aangesloten werkgevers is in de uitvoeringsovereenkomsten tot en met 2013 overeengekomen

dat het pensioenfonds een kostendekkende premie gebaseerd op fondsgrondslagen ontvangt. in die

premie worden opsiagen opgenomen voor het in stand houden van het minimaai vereist elgen vermogen

en de uitvoeringskosten van het fonds. Jaariijks wordt getoetst of de van de werkgevers te ontvangen

premie voldoende hoog is om de premies en koopsommen aan de verzekeraar te kunnen voldoen.

Wanneer uit die toets biijkt dat de aan de verzekeraar verschuldigde premie de kostendekkende premie

overstijgt, wordt de aan de verzekeraar verschuidigde premie door de werkgevers aan het fonds voidaan.

Evenals in 2012 was ook in 2013 de kostendekkende premie hoger dan de aan de verzekeraar

verschuldigde premie, als gevoig van de lage marktrente. Zodoende heeft ons fonds in 2013 een extra

premiebate van € 26,4 mm (2012 € 37,7 mm), waartegenover geen premielast uit herverzekering staat.

De premies zijn bestemd voor de in het jaar te verwerven pensioenaanspraken en te verzekeren risico’s.

Per 1 januari 2014 gelden met de aangesloten werkgevers nieuwe uitvoeringsovereenkomsten.

Naast de hiervoor opgenomen afspraken over de premie voor de jaarlijkse inkoop van pensioenen en

kosten van het fonds, is met de werkgevers een aanvullende afspraak gemaakt over het verbeteren van

de financiële positie van het pensioenfonds. Deze afspraak houdt in dat de werkgevers aanvuliende

bijdragen aan het fonds doen om de dekkingsgraad van het fonds in stappen te verbeteren. De

streefdekkingsgraad daarbij is 110% ultimo 2015. Ultimo 2013 moet voigens de

uitvoeringsovereenkomst de dekkingsgraad 108% zijn. De dekkingsgraad per eind 2013 bedraagt

120,8%. De werkgever kon daarom een aanvullende storting achterwege laten, aangezien de feitelijke

dekkingsgraad ultimo 2013 hoger is dan de streefdekkingsgraad.

Toeslagverlening

In de pensioenregeiing tot en met 201 3 worden de opgebouwde pensloenen van actieve deelnemers

jaariijks onvoorwaardeiijk verhoogd op basis van de aigemene salarisontwikkeling in de Achmea-cao. De

kosten van deze toesiag worden op basis van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgevers betaald.

Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden beslist het bestuur jaarlijks of en in hoeverre de

ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken worden verhoogd door middel van het

verlenen van een toeslag. Het bestuur streeft naar een toesiag ter hoogte van de stijging van de

afgeieide prijsindex voor de gezinsconsumptie. Deze toeslagverlening is voorwaardeiijk en is afhankeiijk

van de middelen van het fonds. Er is geen recht op een toeslag en het is niet zeker of en in hoeverre in

de toekomst de toesiagverlening plaatsvindt. Er is een groep inactieve deelnemers van het voormalig

Pensioenfonds mnterpolis met een beperkte garantie op toeslag. Het fonds heeft hiervoor een voorziening

gevormd.

inhoud van de pensioenreqeiing

De pensioenovereenkomst is vastgelegd in een pensioenreglement. Het pensioenreglement voldoet aan

de bepalingen van de Pensioenwet.
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3.13 Financiële paragraaf

Analyse van het resultaat 2013

De werkgevers dragen de kosten van de pensioenregeling. In de toelichting op de premies (zie punt 9

van de jaarrekening) worden de kosten van de pensioenregeling gespecificeerd. Het positieve resultaat

van het pensioenfonds bedraagt afgerond € 195 mln. Dit resultaat is het gevolg van kosten en baten

van het pensioenfonds, die niet voor rekening of ten gunste van de werkgevers komen. Het beleggings

en interestresultaat van het pensioenfonds bestaat uit het rendement op de algemene reserve. Volgens

afspraak worden de uitvoeringskosten van het fonds door de werkgevers vergoed. De bestuurskosten

komen voor rekening van het fonds zelf. De werkgevers betalen de door het fonds vastgestelde

kostendekkende premie.

Het resultaat kan als volgt worden samengevat (in duizenden euro):

Verantwoording resultaat

(x€1.000) 2013 2012 2011

Resultaatdeling uit herverzekering 166.702 360.727 -71.066

Aanvullende storting werkgever voor dekkingsgraad n.v.t. n.v.t. 33.05 1

Aanvullende storting werkgever voor kostendekkende premie 26.419 37.741 n.v.t.

Ontvangen interest 101 83 149

Beleggingsresultaat risico fonds (exclusief kosten
2.058 2.619 520

vermogensbeheer)

Bestuurskosten -223 -146 -140

Kredietafslag op vordering verzekeraar n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Overige baten / lasten - - 968

Resultaat boekjaar 195.057 401 .024 -36.518

Het resultaat uit herverzekering ad. 166.702 is opgebouwd uit 8.251 technische resultaten en 158.451

beleggingsresultaten. Dit resultaat kan ook als volgt worden onderverdeeld.

Verantwoording resultaat uit herverzekering

(x€ 1.000.000) 2013

Resultaat op verzekeringstechnische ontwikkelingen 23,4

Resultaat op het renteafdekkingsbeleid -5,8

Resultaat als gevolg van overrendement 142,1

Overige niet gespecificeerde resultaten 7,0

Totaal resultaat uit herverzekering 1 66,7

Resultaat op verzekeringstechnische ontwikkelingen

De ontwikkeling van de toekomstige inflatie heeft geresulteerd in een positief resultaat op de voorziening

onvoorwaardelijke indexatie. De feitelijke bestandsontwikkeling heeft eveneens geresulteerd in een

positief resultaat. De belangrijkste verliesposten zijn de inkoop van de premiekoopsom en

indexatiekoopsom voor 2013 omdat de feitelijke marktrente, op basis van de UFR rente, beduidend lager

Iigt dan de tariefgrondslag. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat over 2013 van ruim €23

miljoen.
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Resultaat op het renteafdekkingsbeleid

Als gevoig van de stijgende rente in 2013 zijn de opbrengsten van het beleid om de rentebeweging at te

dekken per saldo fors negatief geweest in 2013. Bijna -I- €270 mm van de beleggingsopbrengsten valt

hieraan toe te rekenen. De waarde van de aanspraken op marktrente daalden ook navenant. Het beleid is

gericht om een nihil resultaat te genereren uit deze afdekking. Per saldo is een negatiet resultaat van

bijna -I- 6 mm gerealiseerd.

Resultaat als gevoig van overrendement

De ontwikkeling van de beleggingen over 2013 kent een positief resultaat. De diverse liggende

voorzieningen groeien elk jaar aan en indien de beleggingsopbrengst, exciusiet dat wordt toegerekend

aan deze aangroei van de verplichtingen overtreft, dan resulteert er een overrendement. In 2013 is

hierdoor een aanzienlijk resultaat van ruim €142 mm gegeneerd. Vooral de beleggingen in aandelen

hebben een positieve contributie laten zien. De valuta afdekking heeft eveneens een positief resultaat

gehad.

Overige niet gespecificeerde resultaten

Het totaal van €1 66,7 mm aan resultaat kan uit bovenstaande posten verklaard worden voor een totaal

bedrag van €1 65,5 mln. Er resteert een post van +1+ € 1,2 mm euro die niet expliciet wordt verklaard

en onder de veronderstelling dat het resultaat op het rente afdekkingsbeleid nagenoeg nihil is. Een

dergelijk resultaat kan toegerekend worden aan een premieresultaat op in- en uitgaande

waardeoverdrachten en verschillen in de mnschatting van de mutaties in de kasstromen voor de

renteafdekking versus de feitelijke mutaties.

De reserves zijn door toevoeging van het positieve resultaat 2013 toegenomen tot €756 mln ultimo

2013.

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de pensioenuitvoeringskosten van bet fonds.

Pen sioenuitvoeringskosten

(x€1.000) 2013 2012 2011

Administratiekosten 2.367 2.349 2.106

Totaal pensioenuitvoeringskosten 6.062 5.409 4.718

Aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden 16.047 16.140 16.770

Totaal aantal deelnemers 28.466 28.279 28.438

(x€l) 2013 2012 2011

Administratiekosten per actieve deelnemer I
. 148 146 126

pensioengerechtigde

Administratiekosten per deelnemer 83 83 74

Totaal pensioenuitvoeringskosten per actieve deelnemer /
. . 378 335 281

pensioen-gerechtigde

Totaal pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 213 191 166
De bedragen In 2013 zijn exciusief de projectkosten van de transitie. Inclusief do projectkosten van de transitie bedragen de

administratiekosten 3.367 (2.367 + 1.000 projectkosten herverzekeraar) en de totaal pensioenuitvoeringskosten 7.762 (6.062 +

1.000 projectkosten herverzekeraar + 700 projectkosten fonds).
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De administratiekosten betreffen de kosten die de verzekeraar in rekening brengt voor de uitvoering van

de pensioenregeling en de verslaglegging daarover. Onder de totale pensioenuitvoeringskosten zijn, naast

de administratiekosten, de kosten van het bestuursbureau, de kosten van de adviseurs en de overige

kosten begrepen. Onder de kosten van het bestuursbureau valt een bedrag van ongeveer € 0,6 mm. dat

jaarlijks wordt besteed aan werkzaamheden die van de werkgever zijn overgenomen.

Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op dienstverlening. De kosten stijgen hierdoor met de
Ioonontwikkeling. Ze fluctueren als gevoig van de in enig jaar uitgevoerde werkzaamheden. Vooral

projecten zijn van invloed op de omvang van de activiteiten. Zodoende is het kostenniveau van 2013

niet vergelijkbaar met dat van 2012. In de kosten is een bedrag van € 1,7 mln. begrepen voor kosten
gerelateerd aan de overgang naar eigen beheer (€ lmIn. kosten van de herverzekeraar en € 0,7 mln. van

het fonds).

Het totaal aantal deelnemers is redelijk stabiel. Het aantal actieve deelnemers is in 2013 verder

afgenomen.

3.14 Actuariële paragraaf
(bedragen x 1 .000)

Voor herverzekerde pensioenfondsen gelden eisen, die aan het vermogen van een pensioenfonds worden

gesteld, zoals verwoord in het Financleel Toetsingskader (FTK). Dat betekent voor Stichting
Pensioenfonds Achmea, dat het fonds aan deze vermogenseisen moet voldoen.

Toereikendheidstoets

Jaarlijks wordt door het fonds een toereikendheidstoets uitgevoerd. Door middel van de toets wordt
vastgesteld of het pensioenfonds over voldoende elgen vermogen beschikt en daarmee voldoet aan de
eisen van het bovengenoemde FTK. De certificerend actuaris van het fonds beoordeelt deze toets en
geeft hierover een verklaring af, die opgenomen is in de overige gegevens bij de jaarrekening. De toets
bestaat ult twee onderdelen: ‘minimaal vereist eigen vermogen’ en ‘vereist eigen vermogen’.

Minimaal vereist eigen vermogen

In de eerste plaats wordt getoetst of het pensioenfonds voldoet aan de normen voor het minimaal
vereist eigen vermogen. Voor volledig herverzekerde pensioenfondsen die de beheerskosten voor vijf jaar
of minder hebben vastgelegd, is het minimaal vereist elgen vermogen gelijk aan 25% van de
beheerskosten in dat boekjaar. Het minimaal vereist eigen vermogen is vastgesteld conform de door de
Pensloenwet bepaalde wijze en bedraagt per 31 december 2013 € 40,2 mln. Het minimaal vereist eigen
vermogen als ware het fonds op die datum al in de eigen beheer situatie wordt geschat op 4 tot 5% van
de pensioenverplichtingen.

Vereist eigen vermogen

Ter dekking van de diverse risico’s die een pensioenfonds loopt, dient een vereist eigen vermogen te
worden aangehouden. In de risicoparagraaf van dit jaarverslag worden de risico’s beschreven en de
wijze waarop het pensioenfonds deze risico’s beheert. Vanwege het garantiecontract tot en met 31
december 2013 is voor Stichting Pensioenfonds Achmea het aanhouden van een vereist eigen vermogen

volgens het FTK niet van toepassing. Aangezien het fonds per 1 januari 2014 is overgegaan naar eigen
beheer van de pensioenverplichtingen is per 31 december 2013 het vereist elgen vermogen bepaald als
ware het fonds aI in elgen beheer, deze bedraagt volgens berekening 7,5%.

Aanwezig eigen vermogen
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Het pensioenfonds heeft de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door DNB, toegepast binnen het

gesepareerde beleggingsdepot bij de verzekeraar. Het resultaat hiervan is verwerkt in de jaarrekening.

Het aanwezig elgen vermogen van Stichting Pensioenfonds Achmea ultimo 2013 bedraagt € 755.988.

Dit aanwezig eigen vermogen bestaat voor € 358.79 1 uit een beklemde reserve. Dit betreft de

bufferreserve in het beleggingsdepot bij de herverzekeraar. Deze bufferreserve is gevormd uit de

beleggingswinsten en -verliezen van de afgelopen vijf jaar. De bufferreserve is per 31 december 2013

opeisbaar, omdat het herverzekeringscontract afloopt. Na afloop van het contract komt deze

bufferreserve ten gunste van het pensioenfonds.

Oordeel van de certiticerend actuaris

De certificerend actuaris geeft een oordeel over het vermogen van het pensioenfonds per 31 december

2013. Aangezien het aanwezige vermogen van € 756,0 miljoen hoger is dan het minimaal vereist eigen

vermogen van € 40,2 miljoen, bevindt het pensioenfonds zich ultimo 2013 in een situatie van

toereikende solvabiliteit. Ook wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat vanaf 1 januari 2014

het pensloenfonds doorgaat als een eigen beheer voerend fonds is het eigen vermogen van het

pensioenfonds op balansdatum ten minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen vermogen. Op basis van

deze conclusies is de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Achmea naar de mening van de

certificerend actuaris voldoende.

3.15 Beleggingsparagraaf

Terugblik economie en financiële markten

Gematigde groei en lage inflatie

Gematigde groei, een ruim monetair beleid, politieke strubbelingen en een afzwakkende eurocrisis

kenmerkten 2013. De wereldwijde economische groei bedroeg volgens het IMF circa 2,9% in 201 3,

maar de verschillen tussen de regio’s waren groot. De Eurozone kende per saldo economische krimp, al

was er sprake van herstel gedurende het jaar. De economie in de Verenigde Staten groeide met circa

1,6%. In de opkomende landen nam de economische groei af maar de groeicijfers liggen nog steeds

beduidend hoger dan in de ontwikkelde landen. Per saldo bleef de inflatie Iaag, waardoor het voor

centrale banken mogelijk was een zeer ruim monetair beleid te voeren.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) handhaafde gedurende 2013 het opkoopprogramma van staats- en

hypotheekgerelateerde obligaties. Dit beleid wordt in 2014 aangepast. De ECB verlaagde de beleidsrente

in twee stappen naar het historisch (age niveau van 0,25%. De Bank of Japan continueerde het eind

201 2 ingezette beleid van kwantitatieve verruiming.

De politiek blijft in veel landen een onzekere factor. In de Verenigde Staten stonden de Democraten en

Republikeinen regelmatig Iijnrecht tegenover elkaar aangaande de overheidsfinanciën. In Italië zorgde de

eurosceptische verkiezingsuitslag voor onzekerheid. Ondanks een enkele oprisping, zoals de financiële

problemen in Cyprus, nam de vrees over het uiteenvallen van de muntunie af.

Jaar van het aandeel

Vooral het monetaire beleid drukte een belangrijke stempel op de financiële markten in 201 3. De age

beleidsrentes en de diverse opkoopprogramma’s waren een ondersteunende factor voor de meeste

risicovolle beleggingen. Vooral aandelen uit de ontwikkelde markten profiteerden hiervan. De

aankondiging van de afbouw van het opkoopprogramma door de Fed in mei zorgde voor wereldwijd

stijgende renteniveaus. Het rendement op veilige staatsobligaties in de portefeuille was daardoor

negatief. Vooral de opkomende markten bleken gevoelig voor de beleidsintenties van de Amerikaanse

centrale bank. Het afzwakken van de eurocrisis leidde in de periferie juist tot dalende renteniveaus en

een relatief sterke euro.
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Duitse staatsobligaties eindigden het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2006 in het rood. De stijging
van de kapitaalmarktrente werd gedreven door de verwachte atbouw van het opkoopprogramma van de
Fed, een beleidskoers die wordt aangeduid met de term ‘tapering’. De Duitse 10-jaarsrente steeg van

1,3% eind 2012 naar 1,9% eind 2013. De obligaties van andere Europese kernlanden lieten een
vergelijkbaar verloop zien. De neerwaartse bijstelling van de Nederlandse kredietwaardigheid door S&P
had nauwelijks effect op de kapitaalmarktrente. De Nederlandse 10-jaarsrente steeg van het historisch

lage niveau van 1,5% eind 2012 tot 2,2% eind 2013. Dit in tegenstelling tot de peritere landen waar de
effectieve renteniveaus per saldo daalden. Het totaalrendement op Spaanse en lerse obligaties bedroeg
meer dan 10%. De Spaanse 10-jaarsrente daalde van 5,3% eind 2012 naar 4,2% eind 2013.
Inflatiegerelateerde obligaties hadden last van de reële rentestijging. Gecombineerd met de hogere
duratie resulteerde dit in een mm van bijna 4%.

De hoge rendementen voor Investment Grade Credits en Global High Yield uit 201 2 werden niet
geëvenaard, maar in 2013 zijn de behaalde rendementen nog we! hoger dan die op staatsobligaties van
de kernlanden. Het totaalrendement op schuldpapier uit de opkomende landen was negatief. Het
rendement op Emerging Market Debt in harde valuta werd zowel negatief beInvloed door de oplopende
rente in de Verenigde Staten als een stijging van de risico-opsiag. De Iokale valuta variant had te Iijden
onder de forse koersdaling van de meeste opkomende marktenvaluta’s. Vooral landen met een tekort op
de lopende rekening bleken erg kwetsbaar, waaronder: Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië en Turkije.

De aandelenmarkten van de ontwikkelde landen kenden een goed jaar. Door het zeer ruime monetaire
beleid van de Bank of Japan (B0J) is de Japanse aandelenmarkt in lokale valuta koploper. Het beleid van
de BoJ leidde tot een forse daling van de Japanse yen wat gunstig uitwerkte op de winstgevendheid van
Japanse exporteurs. Maar ook de Amerikaanse en Europese aande!enmarkten noteerden hoge
rendementen. Naast de gematigde economische groei en het ruime monetair beleid, profiteerden
aandelen van hun aantrekkelijke waardering. Opkomende markten bleven echter fors achter.
Afzwakkende economische groei in China, dalende grondstofprijzen, de forse depreciatie van de Japanse
yen drukten de winstgevendheid van bedrijven uit de opkomende markten. Ook door de verwachte
tapering stonden opkomende markten onder druk.

Gevoerd beleid

Gezien de herverzekering, heeft SPA het overgrote deel van haar vermogen ondergebracht in een
gesepareerd beleggingsdepot (GBD) bij verzekeraar Achmea Pensioen- en Levensverzekering (AP&L).
Daarnaast heeft SPA een eigen beleggingsportefeuille niet vallend onder het garantiecontract.

Begin 2013 zijn er, op basis van de in 2011 afgeronde ALM-studie en de daarop volgende Portefeuille
Constructie-Studie, wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Concreet is er een belang genomen in de
categorieen obligaties van opkomende landen en particuliere hypotheken.

Op het gebied van Balansmanagement heeft het pensioenfonds in 2013 veel aandacht besteed aan de
rentehedge. In het derde kwartaal is de rentehedge aangepast. Hierbij zijn de verplichtingen niet langer
contant gemaakt met de zero swap curve, maar met de UFR curve voor verzekeraars. De rentehedge is
hiervoor aangepast door renteswaps af te bouwen op het lange eind van de curve.

De herverzekeringsovereenkomst tussen AP&L en SPA is per 31 december 2013 afgelopen. Het bestuur
van SPA heeft besloten deze herverzekeringsovereenkomst niet te vernieuwen en over te gaan tot eigen
beheer.

In verband met de beeindiging van het garantiecontract per 31 december 2013 en het besluit tot eigen
beheer door SPA, is het economisch risico van de beleggingsportefeuille vanaf dat moment voor SPA.
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Dientengevolge is opdracht gegeven de gehele portefeulile in het GDG per 1 januari 2014 over te

hevelen naar de portefeullle in eigon beheer van SPA. Deze overdracht is nagenoeg volledig uitgevoerd in

het eerste kwartaal van 2014.

In de aanloop naar genoemde overheveling is in het vierde kwartaal binnen het GDG, op verzoek van

SPA, een substantleol deel van de portefeullle verkocht om zo het beleggingsrisico in portefeullle af te

bouwen en de rentehedge aangepast. De reden hiervoor was dat de CAO-partijen de wens te kennen

hadden gegeven dat er voor deelnemers een keuzemogelijkheid tot het al dan niet verzekeren van deze

aanspraken moest komen. Daartoe moest overdracht van aanspraken plaatsvinden. Gegeven de kans dat

er een waardeoverdracht gaat plaatsvinden voor een groot deel van de vorplichtingen is daarom zoveel

mogelijk beleggingsrisico afgebouwd en renterisico afgedekt. Concreet zijn hierbij de gehele

aandelenportefeuille (exclusief private equity) en de beleggingen in obligaties van de opkomende landen

(EMD) verkocht. De daarmee vrijgekomen middelen zijn tijdelijk herbelogd in een nieuw opgezet Euro kort

vastrentende waarden staatsobligaties mandaat. De transitie is in een zeer korte tijd met succes

doorgevoerd gedurende de maand december. Ten aanzien van de rentehedge is het strategische

hedgeperceritage verhoogd naar een 100% economische hedge. Deze transitie heeft in november

plaatsgevonden.

Nadat duidelijk is geworden dat er geen toestemming is voor een collectieve waardeoverdracht en

alternatieven niet haalbaar bleken, heeft het bestuur besloten terug te keren naar de reguliere

beleggingsmix en de afdekking van het renterisico (weer) te baseren op de UFR.

In de loop van 2014 wordt, na de uitvooring van de ALM studie en de daaropvolgende

portefeulileconstructie studie, do beleggingsportefeuille herbelegd conform het nieuw op te stellen

beleggingsplan 2014.

Het resultaat op de vermogensbeheerportefeuille, exclusief rente- en valutaoverlays en Dynamische

Asset Allocatie (DAA), over 2013 kwam uit op 1,57%. Alle beleggingscategorieen, behalve vastgoed,

droegen positief bi] aan hot behaalde resultaat. Omdat de rente over geheel 2013 steeg, nam de

rentehedge in waarde af ter compensatie van de waardedaling van do pensioenverplichtingen. Inclusief

do rentehedge overlay, de valuta overlay en DAA kwam hot totale rendement uit op -2,98%.

Aangezien in december de transitie in beleggingon is gostart, zijn or goon benchmarkcijfers voor hot hole

jaar boschikbaar. Tot en met november was een zeer beperkte positieve score ten opzichte van do

benchmark zichtbaar van 0,05% (2,82% rendement ten opzichte van 2,77% van do benchmark).
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Portefeuillewaarde

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende

beleggingscategorieen aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar

wordt weergegeven in onderstaande tabel:

*) De waarde van de hedgeportefeuilles betreft zowel de renteswaps- als de valuta forwards en de in die

portefeuliles opgenomen liquide middelen

Normportefeuille en band breedtes

Het beheer vond plaats op basis van onderstaande normportefeuille. Deze is gebaseerd op de

strategische portefeullie, waarin 80% vastrentende waarden (inclusief de marktwaarde van de

rentehedge) en 20% zakelijke waarden (inclusief de marktwaarde van de valutahedge) is vastgelegd.

Normportefeuille 2013

Aandelen

Vastrentende waarden

Alternatieve beleggingen

Vastgoed

Liquide middelen

Totaal

Midden
in procenten

15,1%

80,0%

1,4%

3,5%

0,0%

100,0%

Minimum
in procenten

10,1%

75,0%

0,0%

0,5%

0,0%

Maximum
in procenten

20,1%

85,0%

4,4%

6,5%

5.0%

In verband met het transitie is aan het einde van het derde kwartaal de aandelen-portefeuille zo veel

mogelijk afgebouwd en zijn de middelen tijdelijk belegd in de categorie vastrentende waarde. In de eerste

maanden van 2014 is de allocatie weer teruggebracht naar de normportefeuille.

2013 2013 2012 2012

Marktwaarde In procenten Marktwaarde In procenten

x € 1 miljoen x € 1 miljoen

Aandelen 3,2 0,1 701,3 17,0

Vastrentende waarden 4.142,8 98,1 3.098,4 74,9

Alternatieve 32,4 0,8 33,2 0,8

beleggingen

Vastgoed 83,0 2,0 75,1 1,8

Liquide middelen 9,9 0,2 1,9 0,0

Totaal

Waarde
hedgeportefeuilles*)

Totaal inclusief

hedgeportefeuilles en

DAA

4.271,4 101,1 3.909,9 94,5

-46,8 -1,1 226,8 5,5

4.224,6 100,0 4.136,7 100,0
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Rendementen

Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin
door het pensioenfonds wordt belegd:

Rendementen 2013 (t/m nov.) 2013 (t/m nov.) 2012 2012
Portefeuille Benchmark Portefeuille Benchmark
(in procenten) (in procenten) (in (in procenten)

procenten)
Aandelen 15,93% 16,88% 15,8% 14,6%
Vastrentende waarden 0,14% -0,05% 9,3% 8,6%
Alternatieve beleggingen 4,67% 4,68% 10.4% 5.8%
Vastgoed 1,51% 1,51% -0.4% 1.7%
Liquide middelen 0,17% 0,00% 1,8% 0,2%
Totaal 2,82% 2,77% 10,0% 9,3%
Totaal inclusief -0,42% 14,6%
hedgeportefeuilles en
DAA

In verband met het transitie is aan het einde van het jaar de aandelen-portefeuille zo veel mogelijk
afgebouwd en zijn de middelen tijdelijk belegd in de categorie vastrentende waarde. Daarmee zijn de
vergelijkingen van de behaalde rendementen (niet op basis van een volledig jaar) met de benchmark
(gebaseerd op een volledig jaar) niet helemaal zuiver. In de eerste maanden van 2014 is de allocatie
weer teruggebracht naar de normportefeuille.

Afdekking renterisico

In de verzekeringsovereenkomst tussen SPA en AP&L is overeengekomen dat het renterisico volledig
wordt afgedekt. Dat wordt vormgegeven door te beleggen in vastrentende waarden en renteswaps.

Vertrekpunt voor 2013 was het voor 100% afdekken van het renterisico van de Technische Voorziening
gebaseerd, op de euro swap curve. In de loop van 2013 is besloten de Technische voorziening in het
depot tegen de rentetermijnstructuur met UFR voor verzekeraars (Verzekeraars UFR) te gaan waarderen.
Als gevolg daarvan is besloten ook voor de renterisicoafdekking, de rentegevoeligheid van de Technische
Voorziening te baseren op de LJFR verzekeraars. Dit vertaalde zich in lagere rentegevoeligheid en de
noodzaak de renterisicoafdekking aan te passen c.q. af te bouwen. Deze afbouw van de
rentegevoeligheid van de portefeuille met renteswaps vond uitsluitend plaats door renteswaps met de
Iangste Iooptijden te verkopen. Eind 2013 gezien de beeindiging van de verzekering, de afkoop van de
verzekering en de mogelijke waardeoverdracht, de afdekking van het renterisico weer verhoogd naar
100%. Daarbij werd het renterisico weer gebaseerd op de Europese swapcurve.

Over 2013 is de 30-jaars swaprente gestegen met 50 basispunten van 2,23% naar 2,73%. Dit leidde
tot een daling van de waarde van de portefeuille met renteswaps en de vastrentende waarde
portefeuille. Door de hiervoor beschreven tijdelijke overstap naar renterisicoafdekking gebaseerd op de
verzekeraars UFR is er tijdelijk sprake geweest van een kleinere portefeuille met renteswaps. Door de
stijging van de marktrente over 2013 is hierdoor de waarde van de portefeuille van renteswaps en de
vastrentende waarde portefeuille minder sterker gedaald dan de waarde van de Technische Voorziening.
De renteverandering heeft daarmee een positief effect op de dekkingsgraad gehad.
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Afdekking valutarisico

In het GDG wordt ook belegd in beleggingen die in buitenlandse valuta genoteerd zijn. De belangrijkste

buitenlandse valuta waarin belegd wordt, zijn: de Amerikaanso dollar, het Britste pond, de Japanse yen

en de Zwitserse franc. Het valutarisico van deze valuta wordt volledig afgedekt naar do euro. In de

afdekking van do valuta heeft zich gedurende 2013 goon verandering voorgedaan. Gedurende 2013

werden do afgedekte buitenlandse valuta gemiddeld genomen zwakker ten opzichte van de euro. De

bijdrage van de valuta afdekking aan het resultaat van de portefeuille was positief. De ontwikkeling van

dit resultaat word vooral gedreven door do ontwikkeling van do grootsto buitenlandse valuta positie: do

Amerikaanse dollar. De valuta afdekking is in december gehool afgebouwd gelijktijdig met do vorkoop

van do aandelenportefouillo.

Dynamischo Asset Allocatie (DAA)

2013 werd ingegaan met een overwogen positie op do categorie high yield obligaties en op aandelen

opkomendo markten ten koste van Europese staatsobligaties. De overweging op high yield obligaties is

gedurende do eerste vier maanden afgebouwd vanwege de normalisatie van do risicopromie naar een

niveau rond hot lange termijn gemiddolde. Medio 2013, na do corroctie op do aandolenmarkton, is een

nieuwe overwogen positie op aandelen geInitieerd ten koste van Europese staatsobligaties. In onzo

optiek was de daling op do financiële markten als gevolg van de angst voor afbouw van bet ruime

monotaire beleid in do Verenigde Staten overtrokken. Mode vanuit diversificati000gpunt werd gekozen

om do overweging to sproidon over Amerikaanse on Europoso aandelen. Per saldo zorgde do overweging

van aandelen ten koste van staatsobligaties gedurende 2013 voor outperformance. Vooral do

ovorweging van Amorikaanse aandelen droog hioraan bij, torwijl de ovorweging op aandelen uit

opkomende markten juist eon drukkend effect had op hot resultaat.

Do DAA positie is gedurendo do maand december 2013 afgobouwd in verband met do overdracht van

de boleggingon van AP&L betreffende SPA naar SPA.

Aandelen

Ondanks eon aanhoudend somber beeld in Europa als gevolg van do eurocrisis, was 201 3 eon goed jaar
voor aandelenbeurzen. Togon bet einde van bet jaar worden diverse jaarrecords gevestigd.

Belangrijkste reden hiervoor was het aanhoudende ruime monetaire beleid van do verschillende contralo

banken. Hot beeld in do Verenigde Staten duidt op eon gostaag doorzettonde oconomischo groei. In

Europa Iijkt de eurocrises onder controlo on zijn do vooruitzichten nu voorzichtig positief. In do

opkomende markton is echter juist sprako van eon afnemende groei. Do Europose beurzen stegen met

ruim 19%. Do Amerikaanse beurs steeg in euro’s gemoton met 26%. Opkomende markten daalden in

euro’s met ruim 6%.

Hoewel do beurzon in do breedte flink stegon, was or sprake van duidolijke voorkeuren binnen do

verschillonde markten. Dit kwam tot uitdrukking in hot soort aandelen dat word gekocht. Aandelen van

bodrijven van lagoro kwaliteit (eon minder stabiole winstgrooi, lagoro winstmarges of een matigo

balanskwaliteit) doden hot boter dan aandelon van hogere kwaliteit. Ook deden goodkopo

(waardo)aandolon hot beter dan groeiaandelon.

Hot waren vooral do sectoren met eon blootstelling aan do Europoso oconomie die good prosteerden,

zoals telecommunicatie on cyclische consumontongoodoren. Sectoron met eon blootstolling aan

opkomonde markten en grondstoffen bievon achtor, zoals basismaterialen en onorgio.

Vastrentende waarden

Hot doel van hot vastrontonde waarden mandaat is om eon voiligo basis to bieden binnen do

beloggingsportefouillo en hiermee aan do nominalo vorplichtingen van hot fonds to kunnen voldoen. Do

vastrontende waarden portofouille bostaat daarom voor eon groot deel uit staatsobligaties met eon hogo
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kredietwaardigheid van Duitsland, Nederland en Frankrijk. Binnen de beleggingscategorie vastrentende

waarden belegt het pensioenfonds naast in staatsobligaties ook ik kredietwaardige bedrijfsobligaties

(credits), obligaties met een hoger risico (high yield obligaties) en obligaties uit opkomende markten

(Emerging Markets Debt).

De crisis rond de eurozone staatsleningen nam in 2013 verder af. In 2013 bleef de economie van de

eurozone als geheel krimpen terwijl de werkloosheid opliep tot recordniveaus. De dalende inflatie werd

door de ECB steeds als zorgwekkend ervaren. De overheidsfinanciën van de perifere eurozone landen

lieten in 2013 weinig verbetering zien. De begrotingstekorten daalden niet en de staatsschulden namen

niet at. Opmerkelijk was dat de financiële markten op verwachte positieve ontwikkelingen vooruit liepen,

waardoor de risico opslag van de perifere landen in de loop van 2013 gestaag daalden, terwijl de

feitelijke ontwikkelingen daar nog geen aanleiding toe gaven.

Na de sterke dating van de rente op langere Iooptijden in de kernlanden binnen de eurozone liep de rente

in 2013 weer op. In de perifere landen daalde de rente juist. Het gewicht van deze landen in de

portefeuille is aanzienlijk klelner, waardoor het effect op het portefeuille rendement beperkt was.

Ook in 2013 was er een grote vraag naar bedrijfsobligaties. Het aanbod van nieuw papier was vrij

beperkt. Dit geldt vooral voor bankpapier waar per saldo meer leningen afliepen dan er aan nieuw papier

werd uitgegeven. De aanhoudende steunmaatregelen van Centrale Banken en een lage inflatie zorgden

er voor dat de gemiddelde risico opsiag voor bedrijfsobligaties in 2013 wederom verder afnam. De

Europese kernlanden gerelateerde leningen presteerden over het algemeen het beste.

High yield obligaties

Ondanks dat het hoge rendement voor global high yield obligaties uit 2012 niet geevenaard werd, was

het rendement met 6.3% wel hoger dan voor staatsobligaties van kernlanden. Per saldo daalden de

risico-opslagen waardoor, ondanks de stijgende rente op staatsobligaties, toch een positief rendement

genoteerd werd. Het bedrijfsleven staat er per saldo goed voor. Het aantal faillissementen is laag en de

marktverwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Daarnaast is er door de lage renteomgeving een

aanhoudende vraag naar bedrijfsobligaties.

Emerging Markets Debt - Hard Currency

Het totaalrendement op schuldpapier ult de opkomende landen was negatief. Het rendement op deze

belegging werd negatief beinvloed door de oplopende rente in de VS en door een stijging van de risico

opslag. De belangrijkste ontwikkeling die hieraan ten grondslag lag was de economische groei.

Structurele hervormingen, een verkrappend monetair beleid en lagere grondstoffenprijzen stonden het

economische herstel in de weg.

Emerging Markets Debt - Local Currency

Schuldpapier uit opkomende landen in lokale valuta had te lijden onder de forse afname van de meeste

valuta’s. Het totaalrendement op deze categorie was fors negatief. Door de lagere economische groei,

nemen de tekorten toe en daarmee ook de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal. Dit leidt tot een

toename van de bewegelijkheid op de valutamarkten.

Alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen zijn beleggingen die niet direct verband houden met traditionele beleggingen

zoals aandelen en obligaties. De alternatieve beleggingen van het fonds vallen onder twee categorieën:

infrastructuur en private equity.
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lnfrastructuur

Binnen de infrastructuur beleggingen is er door de een terugtrekkende overheid steeds meer aanbod in

noodzakelijke activa voor de economie. Investeringen in wegen, bruggen, zeehavens, spoorwegen,

luchthavens en de energie sectoren krijgen steeds meer aandacht van institutionele beleggers. Gevolg

hiervan is dat de vraag naar dergelijke beleggingen in infrastructuur sterk stijgt, terwiji het aanbod een

bescheiden groei laat zien. Hierdoor is er een sterk opdrijvende prijs voor nieuwe activa, waardoor

toekomstige rendementen onder druk komen te staan. Door de grote mate van financiering met vreemd

vermogen kan door een stijgende rente een drukkend effect optreden op toekomstige rendementen.

Daarnaast wordt de markt geconfronteerd met nieuwe additionele heffingen op de opbrengsten.

De infrastructuurfondsen presteerden naar behoren afgelopen jaar, maar economisch gevoelige

investeringen, zoals toiwegen en havens maakten een moeilijke periode door. Binnen de energie sector

blijft de vraag naar nieuwe investeringen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie en infrastructuur voor

transport en opslag van gas en olie hoog.

Private equity

De investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen namen volgens een rapport van Private Equity

International toe. De instroom van nieuw geld richting de private equity fondsen steeg naar het hoogste

niveau in de afgelopen vijf jaar. Het merendeel van de nieuwe investeringen komt terecht bij de ‘buy-

out’, ‘venture capital’ en ‘groeifondsen’. De sterke groei van nieuwe gelden richting private equity ging

vooral naar de Amerikaanse fondsen. De opkomende markten lieten juist een daling zien.

De uitkeringen door verkopen stegen sterk. Dit kwam onder andere door de hogere beurskoersen.

Onder druk van investeerders blijkt dat maatschappelijk verantwoord beleggen steeds meer op de

agenda staat van de private equity fondsen. Ook blijven de kosten dalen onder druk van investeerders.

Vastgoed

Het beeld van de Nederlandse vastgoedmarkt was in 2013 weinig positief. Dit werd door een belangrijk

deel veroorzaakt door de recessie in Nederland. Daarnaast zijn er ook structurele oorzaken van de

afwaardering van vastgoed.

Hieronder wordt aangeven wat in 2013 de situatie per sector was:

• Woningen: In de huurwoningenmarkt waren er in 2013 tal van ontwikkelingen. Belangrijk waren

de (ver)huurdersheffing in het gereguleerde huursegment en de mogelijkheid om scheefhuurders

hogere huurverhogingen in rekening te brengen. Door het stilvallen van de koopwoningmarkt

was het makkelijker voor pensioenfondsen om beleggingshuurwoningen te verkrijgen. Toch

waren er ook Iichtpuntjes op de koopwoningmarkt. De daling van de huizenprijzen lijkt uit te

bodemen en er worden weer meer woningen verkocht dan een jaar geleden.

• Winkels: de tweedeling in de winkelmarkt lijkt door te zetten. De waarde van winkels op A

locaties is relatief stabiel. Op B en C-Iocaties dalen de huren van winkelruimte en staat ook de

waarde van de winkels onder druk. Ook de leegstand neemt in dit segment toe.

• Kantoren: de structurele overcapaciteit zorgt voor aanhoudende druk op de kantorenmarkt. De

waarderingen van kantoren bleven dalen in 2013 en de Ieegstand is nog steeds relatief groot.

Wel worden tal van initiatieven genomen om de Ieegstand te verminderen, zoals transformatie

van kantoren near appartementen of hotels.

Vooruitblik

Voor 2014 is de verwachting dat de wereldwijde economische groei aantrekt en dat de inflatie laag

blijft. Zeker in de eurozone bevinden de inflatiecijfers zich in een dalende trend. Het gematigde

economisch herstel in de Verenigde Staten zet naar verwachting door. De Fed bouwt het obligatie
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opkoopprogramma gedurende 2014 verder af. Europa krabbelt verder op. maar is met de op de

achtergrond sluimerende schuldencrisis nog wel gebaat bij nieuwe monetaire impulsen. In de opkomende

landen wordt een ichte groeiversnelling verwacht ten opzichte van 2013.

Ondanks dat de Fed is gestart met de afbouw van het opkoopprogramma blijft het wereldwijde

monetaire beleid ruim. In de Verenigde Staten blijft de beleidsrente Iaag en in Europa en Japan worden

mogelijk nieuwe verruimende maatregelen doorgevoerd. Het aanhoudend ruime monetaire beleid kan

leiden tot verder dalende risicopremies. Deze dalende risicopremies zijn naar verwachting minder sterk

dan de afgelopen jaren.

De eurocrisis, een forse groeivertraging in China en de onzekerheid over het monetaire beleid zijn de

grootste risico’s. Ondanks dat de orirust over de muntunie in 2013 is geluwd, blijven de macro

economische verschillen in de eurozone groot en de groei per saldo Iaag. Beleidsmakers moeten op

nationaal- en supranationaal niveau doorgaan met hervormingen en het op orde brengen van de

overheidsfinanciën. Toenemende sociale onrust kan opnieuw leiden tot het oplaaien van de eurocrisis.

Een forse groeivertraging in China heeft ook nadelige effecten op andere opkomende landen en

beinvloedt de wereldwijde groei negatief beInvloeden. De Fed is vanaf januari 2014 gestart met de

afbouw van het opkoopprogramma. Indien de verbeteringen in de macro-economische data aanhouden,

bouwt de Fed geleidelijk aan het opkoopprogramma verder af. Onverwachte wijzigingen in dit beleid

kunnen leiden tot een snelle en forse stijging van de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten.

Vanwege de age effectieve renteniveaus en de sterke stijging van aandelen in 2013, zijn de

rendementsverwachtingen voor de komende jaren gematigd. Waarderingstechnisch gaat de voorkeur

nog wel steeds uit naar aandelen ten opzichte van obligaties. De renteniveaus voor zowel

staatsobligaties van kernlanden als bedrijfsobligaties zijn Iaag waardoor lage absolute rendementen

worden verwacht. Vanuit waarderingsperspectief zijn beleggingen uit opkomende landen aantrekkelijker

dan beleggingen in ontwikkelde landen. Wel zijn de risico’s bij de opkomende landen op korte termijn

nog groot.

Corporate governance en verantwoord Beleggen

Het pensioenfonds geeft invulling aan verantwoord beleggen. Als uitgangspunt worden de principes van

de Global Compact van de Verenigde Naties gehanteerd. Deze tien principes zijn gerelateerd aan de

mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie en vinden hun oorsprong in internationaal breed

geaccepteerde verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de conventies

van de International Labour Organisation.

Het verantwoord beleggen beleid bestaat uit de volgende onderdelen en wordt uitgevoerd door Syntrus

Achmea Vermogensbeheer:

- Uitsluiten van controversiële wapens

Het gaat hier om bedrijven die kernwapens, biologische wapens, chemische wapens, anti

persoonsmijnen of clusterbommen produceren. Naast de aandelenpools wordt sinds 201 2 het

uitsluitingsbeleid ook toegepast op de Syntrus Achmea Global High Yield Pool en het Syntrus Achmea

Geldmarkt Fonds.

Per 1 januari 2013 is het wettelijk verboden om in ondernemingen te beleggen die clusterbommen

produceren. Voor het pensioenfonds heeft de wettelijke bepaling geen impact aangezien de

beleggingspools clusterbommen expliciet uitsluit van haar beleggingen.
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- Engagement, aangaan van dialoog met ondernemingen

Het doe) van engagement is om ondernemingen waarin het fonds is belegd aan te sporen tot beter

gedrag en om aandeelhouderswaarde te creëren. Aan de hand van thema’s gaat het fonds de dialoog

aan met ondernemingen.

In 2013 stonden twee nieuwe thema’s centraal, ‘Veilige arbeidsomstandigheden in de kledingsector’ en
‘C02 management in de vastgoedsector’.

- Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het pensioenfonds stemde voor de Aandelenpool Europa in 2013 op 283 vergaderingen. In totaal

passeerden 4128 agendapunten de revue. In 2013 werd in ongeveer 9% van alle agendapunten tegen
het management gestemd.

Het pensioenfonds stemde voor de Aandelenpool Amerika in 2013 op 340 vergaderingen. In totaal

passeerden 4212 agendapunten de revue. In 2013 werd in ongeveer 9% van alle agendapunten tegen
het management gestemd.

- Integratie van duurzaamheidsinformatie in het beleggingsproces

De Iaatste jaren is er toenemende belangstelling om duurzaamheidsinformatie ook te integreren in het
beleggingsproces. Sinds 2010 neemt Syntrus Achmea Ecologische, Sociale en Goed bestuurfactoren

(ESG factoren) mee in het High Conviction aandeleribeleggingsproces. Dit wordt gedaan vanuit de
overtuiging dat het meenemen van duurzaamheids informatie bijdraagt aan een beter geInformeerde
beleggingsbeslissing.

Beheerkosten van het fonds

In april 2011 bracht de Autoriteit Financiele Markten (AFM) het rapport “Kosten pensioenfondsen
verdienen meer aandacht” uit. Hierin wordt gepleit voor een helder en transparant inzicht in de kosten
die pensioenfondsen maken. In dit rapport is onder andere aandacht gevraagd voor de kosten op het
gebied van vermogensbeheer.

De Pensloenfederatie heeft dit concreet gemaakt in november 2011 in de vorm van ‘aanbevelingen over
het afleggen van verantwoording over de kosten’. In dit jaarverslag zijn deze aanbevelingen gevolgd. De
gemaakte kosten, zoals hieronder opgenomen, worden ook aan de toezichthouder (DNB) gerapporteerd.

De kosten van fiduciair management en vermogensbeheer zijn te onderscheiden naar de volgende kosten
componenten:

Kostenoverzicht vermogensbeheer 2013 2013 2012 2012
X € 1 miljoen In basispunten x € 1 miljoen In basispunten

Kosten vermogensbeheer 8,649 20,71 5,147 13,7

Kosten rente-overlay 2,955 7,07 3,022 8,0

Kosten Strategisch Pensioen Management* 2,823 6,76 2,773 7,3

Totaal kosten 14,427 10,942

Gemiddeld vermogen 4.176,9 3.766,0

Totaal kosten als % gemiddeld vermogen 0,35% 0,29%

Transactiekosten 7,387 17,69 6,818 18,2

Totaal kosten inclusief transactiekosten 21,814 17,760

Gemiddeld vermogen 4.176,9 3.766,0

Totaal kosten als % gemiddeld vermogen
0,52% 0,47%

inclusief transactiekosten
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Kosten per beleggingscategorie ( € 1.000) Performance Tansactie

Beheerkosten gerelateerde kosten Totaal

kosten

Vastgoed 382 382

Aandeten 915 1.283 2.198

Private equity 238 97 335

Vastrentende waarden 4.424 6.103 10.527

Overige beleggingen 345 1 346

0veray beleggingen 574 2.381 2.955

Overige kosten 5.071 5.071

Totaal kosten vermogensbeheer 11.949 97 9.768 21.814

Oncler de kosten van vermogensbeheer is eon bedrag van € 97.166 aan performance gerelateerde

kosten begrepen

Overige kosten zijn de kosten die zijn gemaakt voor hot algemeen fiduciair beheer, collateral kosten,

kosten van bewaarloon en verantwoord beloggen beleid. Hieronder valt corporate governance, screening

en uitsluiting van posities op basis van dit beleid.

Do transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand to brengen

en uit to voeren. Deze kosten zijn veelal op basis van een schatting tot stand gekomen, omdat er

bijvoorbeeld bij transacties in de categorie vastrentende waarden niet separaat kosten in rekening

worden gebracht, maar doze uiten zich in het verschil tussen de bied- en laat-spread. Daarnaast is het bij

participatie in boleggingsfondsen niet exact te bepalen welke kosten er zijn gemaakt. Daarvoor is een

schatting gemaakt van de ‘turn-over’ in de portofeuille en op basis van gomiddelde transactie kosten in

de markt zijn vervolgens de transactiekosten bij benadoring bepaald.

De totale kosten over 2013 bedragen € 21,8 mln. Uitgedrukt in eon percentage van het gemiddeld

belegd vermogen bedragen de kosten 0,52%. De geschatte transactiekosten als percentage van hot

gemiddeld belegd vermogen bedragen: 0,18%.

De kosten in voorgaande tabel omvatten naast de kosten, zoals gerapporteerd in de jaarrekening dus ook

een uitsplitsing van ‘onzichtbare kosten’ voor beheer van onderliggende beleggingsfondsen, waarvan

kosten zijn verwerkt in hot beleggingsrendement en do schatting van kosten van de individuele

transacties. In de jaarrekening worden alleen (directe) kosten getoond die hot fonds op factuurbasis

betaalt aan de tegenpartijen, waardoor doze cijfers niet aansluiten. Hot doel van doze tabol is om extra

inzicht te verschaffen in Iijn met het rapport van do AFM en de Pensioenfederatio.

Eigen beleggingen

Naast do beleggingen in het eerdor omschreven GDG heeft SPA ook eigen boleggingen.

Gevoerd beleid en resultaat

Met ingang van 1 juli 2012 is eon aparte beleggingsportefeuille ingericht voor SPA — eigen middelen. Do

strategische beleggingsportefeuille bestaat voor 80% uit vastrentende waarden en voor 20% uit

zakelijke waarden. Binnen zakelijke waardon wordt voor 16% belegd in wereldwijde aandelen en voor

4% in vastgoed. Hot resultaat op deze vermogensbeheerportefeuille kwam uit op 3,54% en bleef
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daarmee voor bij het rendement van de benchmark, dat uitkwam op 3,35%. Zowel aandelen als
vastgoed droegen positief bij aan het resultaat. De vastrentende waarden lieten als gevoig van de
stijgende marktrente een zeer beperkt rendement zien.

Portefeuillewaarde

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende
beleggingscategorieen aan het einde van het jaar wordt weergegeven in de tabel hieronder:

Portefeuillewaarde 2013 2013 2012 2012

Marktwaarde In procenten Marklwaarde In procenten

X € 1 miljoen X € 1 miljoen

Aandelen 15,2 17,8 5,6 12,8

Vastrontende waarden 67,1 78,7 34,9 79,7

Vastgoed 3,0 3,5 2,8 6,4

Liguide middelen 0,0 0,0 0,5 1,1

Totaal 85,3 100,0 43,8 100.0

Normportefeuille en bandbreedtes

Het beheer vond plaats op basis van onderstaande normportefeuille. Deze is gebaseerd op de
strategische asset allocatie, waarin 80% vastrentende waarden en 20% zakelijke waarden is vastgelegd.

Normportefeuillo 2013 Midden Minimum Maximum
In procenten In procenten In procenten

Aandelen 16,0 11,0 21,0
Vastrentende waarden 80,0 75,0 85,0
Vastgoed 4,0 0,0 9,0
Liguide middelen 0,0 0,0 5,0
Totaal 100.0

Rendementen

Onderstaande tabel geeft de performance weer, uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin
voor het pensioenfonds wordt belegd:

Rendementen 2013 2013 2012* 2012

Porteteuille Benchmark Portefeuille Benchmark

(in (in (in (in

procenten) procenten) procenten) procenten)

Aandelen 17,75 17,49 6,0 5,8

Vastrentende waarden 0,32 0,55 6,3 5,8

Vastgoed 11.1 6,34 -1,3 -3,7

Liquide middelen 0 0 0,2 0,1

Totaal 3.54 3,35 5,6 5,2
* Sinds de inbreng van de portefeuille per 1 juli 2012.

Aandeleri
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De belegging in wereldwijde aandelen vindt plaats in een indexvolgend institutioneel beleggingsfonds

van BlackRock. De aandelenportefeuille let over 2013 een positief rendement zien van 17,75% versus
een benchmark rendement van 17,49%.

Vastrentende waarden

Het doel van de vastrentende waarden portefeuille is om een veilige basis te bieden binnen de
beleggingsportefeuille. De vastrentende waarden portefeulile wordt ingevuld middels deelname in een

institutioneel fonds van Syntrus Achmea Vermogensbeheer met actief beheer. Dit fonds bestaat voor
een groot deel uit staatsobligaties van de kernianden Duitsiand, Nederland en Frankrijk en daarnaast uit

kredietwaardige bedrijfsobligaties. De totale vastrentende waarden portefeuille is uitgekomen op een

rendement van 0,32% versus een benchmark rendement van 0,55%.

Vastgoed

De belegging in vastgoed vindt plaats in het Realty Fund North America van Syntrus Achmea Real Estate

& Finance. De beleggingen in dit fonds worden in 2014 teruggekocht door de beheerder. De
vastgoedportefeuille liet over 2013 een positief rendement zien van 11,1% versus een benchmark
rendement van 6,34%.

Vooruitzichten

In 2014 worden de beleggingen uit het GDG aan deze portefeuille toegevoegd. Daarbij is in eerste
instantie continuering van het bestaande beleid het uitgangspunt. Na uitvoering van de eerder genoemde

ALM studie wordt in de loop van 2014 het beleggingsbeleid hergeformuleerd en vervolgens
geImplementeerd.

Beheerkosten

Voor 2013 zijn de kosten voor vermogensbeheer van de eigen beleggingen van SPA berekend op 0,36%
van door Syntrus Achmea Vermogensbeheer beheerd vermogen. Hierin zijn begrepen de kosten van het
vermogensbeheer, evenals van de custodian (bewaarkosten). De transactiekosten (zowel tussen als
binnen beleggingscategorieen) worden geraamd op circa 0,16% van het gemiddeld belegd vermogen. De
kosten moeten worden beoordeeld in relatie tot de gekozen beleggingsmix, de bijbehorende benchmark

en het rendement op lange termijn.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten voor vermogensbeheer (2012: vanaf

1 juli 2012).

Kostenoverzicht vermogensbeheer 2013 2013 2012 2012
x € 1 miljoen In basispunten x € 1 miljoen In basispunten

Kosten vermogensbeheer 0,092 14,2 0,075 1 7,4

Kosten Strategisch Pensioen Management* 0,039 6,0 0,014 3,2

Totaal kosten 0,131 0,089

Gemiddeld vermogen 64,7 43,2

Totaal kosten als % gemiddeld vermogen 0,20% 0,21 %

Transactiekosten 0,104 16,1 0,028 6,5

Totaal kosten inclusief transactiekosten 0,235 0,117

Gemiddeld vermogen 64,7 43,2

Totaal kosten als % gemiddeld vermogen

inclusief 0,36% 0,27%
transactiekosten
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Kosten per beleggingscategorie ( € 1.000) Performance Tansactie

Beheerkosten gerelateerde kosten Totaal

kosten

Vastgoed 8 18 26

Aandelen 10 7 17

Vastrentende waarden 67 80 147

Overige beleggingen

Overlay beleggingen

Overige kosten 45 45

Totaal kosten vermogensbeheer 1 30 105 235

3.16 Risicoparagraaf

Een pensioenfonds wordt bij het beheer en de financiering van de pensioenverplichtingen geconfronteerd

met allerlei risico’s. Het fonds heeft zijn organisatie zodanig ingericht dat een beheerste en integere

bedrijfsvoering zo veel mogelijk gewaarborgd is. Een belangrijke pijler in die bedrijfsvoering is het

risicomanagement. Met risicomanagement wordt bedoeld: integraal inzicht in de (mogelijke) risico’s die

het pensioenfonds loopt en de effectiviteit van risicobeheersende maatregelen.

In 2011 heeft het bestuur binnen het bestuursbureau een risicomanager aangesteld. Deze is

verantwoordelijk voor het risicobeleid van het fonds en is op dat gebied de schakel tussen het

pensioenfondsmanagement, het bestuur van het fonds, andere organen (zoals de raad van toezicht), de

accountant en actuaris, de verzekeraar, de vermogensbeheerders en de toezichthouders (DNB, AFM).

De risicomanager rapporteert in beginsel aan de manager van het bestuursbureau en heeft in bijzondere

gevallen, dit ter beoordeling aan de risicomanager, een zelfstandige functionele Iijn naar het bestuur.

Vanuit zijn rol ontwerpt, implementeert en onderhoudt de risicomanager het strategisch risicokader voor

SPA. Hij adviseert het management van het bestuursbureau en het bestuur ten aanzien van de risico’s

binnen en buiten het pensioenfonds. Ten behoeve van het management van het bestuursbureau en het

bestuur stelt hij ex-post rapportages op en komt hij, indien nodig, op grond hiervan met voorstellen tot

aanpassing en/of verbetering.

In 2013 is een vervolg gegeven aan de vanaf 2011 gezette stappen in het risicomanagement. Een en

ander in het eerder vastgelegde kader voor integraal risicomanagement en aan de hand van het

beleidsplan voor 201 3. Specifiek uitgevoerde werkzaamheden zijn:

- Opvolging van de bij de beoordelingen uit 2012 geconstateerde beheersingshiaten. Specifiek noemen

we daarbij de bevindingen van de uitbestedingsscan.

- Nader invullen van de risicobehoefte van het bestuur, aan de hand van een enquète onder het

bestuur.

- Uitwerking risicorapportage cyclus

- In samenwerking met de commissie beleggingen is er een blauwdruk voor de beleggingsorganisatie

van SPA gemaakt.

- Door de commissie wet- en regelgeving is er een vervolg gegeven aan het onderwerp

belangenverstrengeling.
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- De Commissie Communicatie heeft stil gestaan bij hoe de boodschap van SPA past in de huidige tijd

en hoe moet worden gecommunicoerd over de risico’s van SPA en pensloen in het algemeen in de

communicatie-uitingen van SPA.

Hierna wordt specifiek op de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen ingegaan. Daarbij is

overigens niet de vaste opstelling van het vereist eigen vermogen aangehouden, omdat door de

herverzekering er voor SPA tot en met het verslagjaar 2013 geen sprake is van een vereist eigen

vermogen.

Solvabiliteitsbeheer

Een belangrijk onderwerp binnen het risicobeheer is het solvabiliteitsboheer. Dit ziet toe op de beheersing

van het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplich

tingen. Door het karakter van de herverzekoringsovereenkomst (garantiecontract) waren tot en met het

verslagjaar 2013 deze risico’s grotendeels verzekerd bij de verzekeraar, AP&L. De solvabiliteit wordt

gemeten op basis van algemeen geldende, alsook specifieke normen, die door de wetgever en de

toezichthoudor worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat

het risico dat hot fonds do premie voor de ondernemingen en de deelnemors moet proberen te verhogen,

of moet besluiten dat er geen ruimte is voor een eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten

van de inactieve deelnemers. Ultiem kan er sprake zijn van het korten van pensioenaanspraken. In dit

verband was de afspraak op grond waarvan de werkgever, voor zover de solvabiliteitspositie niet

autonoom verbetert, in stappen stortingen doet om de solvabiliteit te vorhogen, eon belangrijke.

Voor het bepalen van het (strategische) beleggingsbeleid van het gesepareerde beleggingsdepot is

in 2010 een ALM-studie uitgevoerd. De ontwikkelingen in het beleggingsbeleid van het depot

worden aan dat ALM-profiel getoetst. In 2012 is SPA de elgen middelen separaat gaan beleggen.

00k het beleid voor die eigen beleggingen past binnen het in 2010 vastgestelde ALM-profiel.

Uitzondering is gemaakt voor het afdekken van renterisico’s. Immers, de elgen beleggingen dienen

niet (direct) ter dekking van pensioenverplichtingen. Verder zijn er in de beleggingsrichtlijnen

maatstaven opgenomen voor:

• de exposure aan marktrisico’s (maximaal 20% zakelijke waarden en vastgoed);

• de mate waarin er sprake kan zijn van kredietrisico.

Na hot in eigen beheer nemen van alle pensioenverplichtingen per 1 januari 2014 wordt in 2014

eon nieuwe ALM-studie worden uitgevoerd om daarmee het (strategisch) beleggingsbeleid en het

toeslagenbeleid voor de komende jaren to bepalen. Tot het moment van implementatie van hot

nieuwe strategisch beleggingsbeleid wordt hot bestaande beleid gecontinueerd. Rekening houdend

met dat beleid is in eerste instantie sprake van eon aan te houden voroist eigen vermogen van

ongeveor 7,5%.

Inflatierisico

De toeslagon voor de niet actiove deelnemers van SPA zijn voorwaardelijk. Ambitie is het volgen van de

prijsinflatie. Financiering van tooslagen vindt plaats vanuit extra rendementen van het ponsioenfonds.

Wanneer SPA in onig jaar niet zelfstandig aan do (volledige) toeslagambitie kan voldoen, werd do

aangesloten ondernemingen om een aanvullende bijdrage gevraagd. Do aangesloten ondernemingen zijn

niet verplicht die bijdragen te vorlonen. In do hiervoor aangehaalde paragraaf wordt hierop eon

toelichting gegeven. Bij do nieuwe regeling komt do indexatie, indien die or is en voor zover de middelen

het toelaten, volledig ten laste van hot fonds.
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SPA onderkent het risico dat de pensioenen niet altijd mee kunnen groeien met de inflatie. In 2011 is
met behuip van een continulteitsanalyse dit risico nader in kaart gebracht. Met de veranderde regeling
blijft SPA dit risico monitoren. De eerder genoemde ALM studie wordt ook gebruikt om het
indexatiebeleid van SPA opnieuw te bepalen. De haalbaarheid van het nieuwe beleid wordt wederom
met een continulteitsanalyse getoetst.

Kredietrisico

Het fonds heeft te maken met kredietrisico. Dit is het risico van financiële verliezen voor het fonds als
gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop hat fonds vorderingen heeft. De
belangrijkste tegenpartij van het fonds is de verzekeraar, met wie het fonds een overeenkomst tot
verzekering van de pensioenverplichtingen, inclusief het premievrijstellingrisico bij arbeidsongeschiktheid
heeft gesloten. Gezien het besluit tot beeindiging van de verzekeringsovereenkomst eind 2013 en vanaf
2014 hat fonds in eigen beheer te voeren en de inmiddels bijna volledige overheveling van de
beleggingen door AP&L aan SPA, is het kredietrisico op de verzekeraar nagenoeg geheel verdwenen.

Ook de aangesloten ondernemingen zijn in dit kader een tegenpartij (sponsorrisico). Het fonds bewaakt
de betaling van de premienota’s en verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst nauwgezet. Er is in
2013 geen sprake geweest van een premieachterstand.

Operationele risico’s en risico’s van uitbesteding
Operationele risico’s zijn risico’s bij de uitvoering van de regaling vanwege 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 zijn betrokken. Hierbij wordt aandacht besteed aan interne
organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit van geautomatiseerde systemen, enzovoorts.
Daar het merendeel van de bedrijfsprocessen is uitbesteed (in 2013 aan AP&L en vanaf 2014 aan
Syntrus Achmea en KasBank), worden hoge eisen gesteld aan de monitoring en naleving van de
uitbestedingscontracten. Daarop heeft het pensioenfonds zijn eigen organisatie ingericht. Mede aan de
hand van de eerder genoemde analyse van uitbestedingsrisico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen
uit 2012 is aan dit onderwerp in 2013 extra aandacht besteed. Daarbij is in 2013 uitbestedingsbeleid
vastgesteld.

Met betrekking tot de beheersing van risico’s die samenhangen met de uitbesteding, voert het fonds het
volgende beleid:

• Er moeten voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het
bestuur ziet er daarom op toe dat er adequate rapportages door de contractspartijen worden
opgeleverd.

• Het fonds besteedt niet uit:
- taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede

verstaan het vaststellen van het beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde
beleid;

- werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van het fonds voor de organisatie
en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen.

• Het fonds draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van beleid in organisatorische en
administratieve procedures en maatregelen, waaronder:
- een risicoanalyse;

- een besluitvormingsprocedure ten aanzien van voorgenomen nieuwe of gewijzigde uitbesteding;
- vastlegging van de afspraken met de verzekeraar in een schriftelijke Service Level Agreement

(SLA);
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- het periodiek toetsen van de SLA-afspraken door middel van rapportages;

- de controle op de uitbestede bedrijfsprocessen. Het door het bestuur ingestelde bestuursbureau

heeft onder meer als taak het toetsen of de uitvoeririg conform de gemaakte afspraken en

doelstellingen verloopt.

3.17 Toekomstparagraat

Het verslagjaar 2014 wordt vooral in uitvoeringstechnische zin een zwaar jaar dat de maximale aandacht

van het bestuur vergt en maximale capaciteit van het bestuursbureau vraagt. Twee belangrijke

onderwerpen betreffen:

- Activiteiten die samenhangen met het implementeren van de nieuwe pensioenregeling die per 1

januari 2014 van kracht is geworden.

- Activiteiten die samenhangen met de bestuurlijke aspecten rondom de overgang naar de nieuwe

regeling en uitvoering in eigen beheer.

Het bestuur concentreert zich in 2014 op de volgende speerpunten:

Voorbereiden nieuwe contracten

Dit zijn de activiteiten die samenhangen met de beeindiging van de herverzekeringsovereenkomst per 31

december 2013. Het bestuur heeft besloten de uitvoering van de regeling en de activiteiten die

samenhangen met het vermogensbeheer bij Syntrus Achmea onder te brengen en de custody bij de

KasBank. In verband hiermee dienen diverse overeenkomsten te worden opgesteld. Het betreft

uitvoeringsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, reglementen, statuten, ABTN etc.

Nieuwe pensioenregelirig en nieuw FTK

De activiteiten die hieronder worden verstaan, harigen samen met het geven van uitvoering aen de

wettelijke kaders en de uitvoering van activiteiten in verband met het implementeren van de nieuwe

Achmea pensioenregeling.

Inbedding en implementatie

Dit zijn onder meer de activiteiten die samenhangen met het overhevelen van de pensioenadministratie

van AP&L naar Syntrus Achmea en de inrichting van het nieuwe vermogensbeheer van SPA.

Openhouden van de winkel tijdens de verbouwing

Dit is in feite geen speerpunt, maar bovengenoemde speerpunten vergen zo veel capaciteit van het

bestuur en het bestuursbureau, dat het bestuur het belangrijk vindt de lopende zaken de aandacht te

blijven geven die zij verdienen. Binnen dit speerpunt zijn hoofdactiviteiten te onderkennen. Dit zijn onder

meer het risicomanagement, de governance van het fonds en communicatie.

Veranderende governance

De governance van SPA wijzigt in 2014 in het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Het bestuur heeft besloten het paritaire bestuursmodel, voorlopig, te handhaven en waar nodig de

aanpassingen in de governance door te voeren. Dit houdt in een samenvoeging van de deelnemersraad

en het verantwoordingsorgaan tot een nieuw verantwoordingsorgaan, met de daarbij behorende

wettelijke adviesrechten per medio 2014 en het handhaven van de raad van toezicht. In goed overleg

met het Verantwoordingsorgaan is aanvullend op de wettelijke bevoegdheden van het

Verantwoordingsorgaan nog een aantal aanvullende bevoegdheden toegekend.
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Per 1 januari 2014 is de Code Pensioenen in werking getreden. In de code wordt ingegaan op rol van het
bestuur, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht. De code bevat ook thema’s als integraal
risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen. Over het verslagjaar 2014 geeft het
bestuur gedetailleerd aan op welke wijze het fonds voldoet aan de aanbevelingen van de code. Zo nodig
licht het bestuur per aanbeveling toe waarom het fonds hier een andere invulling aan geeft.

Apeldoorn, l9juni 2014

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea
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4 Verslagen

4.1 Verslag van het verantwoordingsorgaan

In dit versiag geeft het verantwoordingsorgaan op grond van artikel 7 eerste lid van het reglement
verantwoordingsorgaan, een oordeel over het handelen van het bestuur en over het door het bestuur
gevoerde beleid in het verslagjaar 2013 en over de beleidskeuzes voor de toekomst.
Naast wat het verantwoordingsorgaan zeif heeft waargenomen is dit oordeel tot stand gekomen aan de
hand van het concept jaarverslag en de concept jaarrekening d.d. 21 mei 2014 en andere informatie,
waaronder rapportages verstrekt vanuit Stichting Pensioenfonds Achmea.

Overleggen
Het verantwoordingsorgaan is in 2013 diverse malen bijeen geweest. Daarnaast heeft het in 2013
regelmatig overleg gehad met het (dagelijks) bestuur. Het verantwoordingsorgaan stelt prijs op het
overleg met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan heeft voorts deelgenomen aan de heidag in oktober
201 3 met het bestuur en zijn organen. Het verantwoordingsorgaan heeft de heidag als nuttig ervaren.
Daarnaast heeft op uitnodiging van de raad van toezicht een informeel overleg plaatsgevonden met een
afvaardiging van het verantwoordingsorgaan. Dit heeft het verantwoordingsorgaan gewaardeerd. Dit
overleg was constructief en waardevol. Het heeft zeker nut in de toekomst vaker overleg te hebben.

Samenstelling
In oktober 2013 was de zittingstermijn conform het door het verantwoordingsorgaan opgestelde rooster
van aftreden verlopen voor drie deelnemers van het verantwoordingsorgaan, te weten de heren J. de
Jong, M.P Starreveld en R.A. van de Graaf. Alle drie heren zijn herbenoemd. De herbenoeming is voor
een beperkte periode, namelijk tot 1 juli 2014. Dit heeft te maken met de nieuwe governance regels op
basis waarvan de huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan met ingang van 1 juli
opgaan in één nieuw orgaan onder de naam van verantwoordingsorgaan.

Samen voeging deelnemersraad en verantwoordingsorgaan
In 201 3 werd steeds meer duidelijk dat deelnemersraad en verantwoordingsorgaan in 2014 opgingen in
een nieuw verantwoordingsorgaan dat de bevoegdheden van de oude organen deels in zich verenigt.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling hebben het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad elkaar al
benaderd voor gezamenlijk overleg. Hieruit is een positieve samenwerking ontstaan, waarbij beide
organen zich op organische wijze voorbereiden op de samenvoeging in 2014.

Adviezen
In het verslagjaar heeft het verantwoordingsorgaan één advies uitgebracht aan het bestuur. Er werd een
positief advies uitgebracht over het beleidsplan communicatie 2013-201 6. Het verantwoordingsorgaan
onderschrijft in het advies het sterke en toenemende belang van communicatie naar de (gewezen)
deelnemers en gepensioneerden en wijst tevens op het belang van communicatie in verband met de op
handen zijnde risicoverschuiving en veranderingen in de pensioenregeling.

W,jziging pensioenregeling
Het verantwoordingsorgaan is door het bestuur regelmatig en goed geInformeerd over de voortgang van
het traject voor een nieuwe pensioenregeling. Vanwege de omvang van het traject (veel keuzes,
afhankelijkheden en complexe besluitvorming) was een volledige en tijdige informatievoorziening naar de
organen voor het bestuur zonder meer een uitdaging. Regelmatig was een tijdsdruk bij de besluitvorming
voelbaar, wat een risico inhoudt dat niet altijd de optimale besluitvorming plaatsvindt. Het
verantwoordingsorgaan is van mening dat het bestuur een grote inspanning heeft geleverd om de
gestelde uitdaging naar behoren in te vullen. Het verantwoordingsorgaan heeft begrepen dat het bestuur
bezig is om het traject van de afgelopen periode vast te gaan leggen. Het verantwoordingsorgaan juicht
dit toe en ziet dit document met belangstelling tegemoet.

Handelen van het bestuur en beleidskeuzes
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Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur over het algemeen als adequaat.
Het bestuur is deskundig en neemt de besluiten zorgvuldig. Vastgesteld kan worden dat een adequate
bestuurscyclus in werking is: er wordt gewerkt met beleidsplannen, een omzetting ervan in actieplannen
en een toetsing ervan op de voortgang.

Het verantwoordingsorgaan heeft in het verslagjaar desgevraagd een uitgebreide toelichting gekregen op
de ontwikkelingen met betrekking tot het niet verlengen van het pensioencontract dat op 31 december
201 3 afliep bij de herverzekeraar.
Het verantwoordingsorgaan is door bet bestuur meegenomen in de ontwikkeling random de nieuwe
pensioenregeling die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. Het verantwoordingsorgaan is van
mening dat het eindresultaat dat het bestuur voor de deelnemers heeft weten te realiseren tot stand is
gekomen op basis van een zorgvuldig proces.

Risicomanagemen t
Het verantwoordingsorgaan heeft in het verleden steeds gehamerd op een adequate invulling van het
beleid op bet vlak van risicomanagement. Vorig jaar konden we al constateren dat risicomanagement
een steeds prominentere plek krijgt binnen SPA. Het verantwoordingsorgaan blijft benadrukken dat
risicomanagement ook naar de toekomst toe alle aandacht verdient en dat alle organen adequaat
meegenomen moeten blijven worden in de ontwikkelingen op dit gebied.

Jaarverslaglegging en financieel resultaat
Het verantwoordingsorgaan concludeert dat het jaarverslagleggingsproces sterk is verbeterd.
Deelnemersraad en verantwoordingsorgaan zijn goed in dit proces meegenomen en in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken over het jaarverslag. Relevante opmerkingen zijn
door bet fonds in het versiag verwerkt.

Het bestuur meldt over bet verslagjaar een positief resultaat. Het resultaat is wel lager dan vorig jaar. Dit
wordt vooral veroorzaakt door de tegenvallende resultaten van de vastrentende waarden.

Apeldoorn, 19 juni 2014
Stichting Pensioenfonds Achmea
Het verantwoordingsorgaan

4.2 Reactie van het bestuur op het versiag van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor zijn heldere versiag en bijdragen.
Met het verantwoordingsorgaan is bet bestuur zeer tevreden over de constructieve samenwerking in bet
afgelopen jaar, waarin veel (informeel) overleg heeft plaatsgevonden. Hierdoor heeft bet bestuur zich
ook tijdens de belangrijke besluitvormingstrajecten gesteund gevoeld door de verschillende organen. 00k
de constatering van het verantwoordingsorgaan dat bet eindresultaat, dat bet bestuur voor de
deelnemers heeft weten te realiseren, tot stand gekomen is op basis van een zorgvuldig proces wordt
als zodanig ervaren.

Het bestuur onderschrijft de mening van bet verantwoordingsorgaan dat risicomanagement alle aandacht
verdient en dat alle organen in de ontwikkelingen op dit gebied ook in de toekomst dienen te worden
meegenomen.

Het bestuur is verheugd met de constatering over de sterke verbetering van bet
jaarverslaggevingsproces en heeft de bijdragen van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan
ook in dit kader zeer gewaardeerd.
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4.3 Verslag van de raad van toezicht

Het jaar 2013 is ongetwijfeld sinds de fusie het meest hectische jaar geweest voor SPA.
Over het verleden en de toekomst van SPA werden belangrijke besluiten genomen.
Het bestuur, het bestuursbureau en hun adviseurs hebben hard gewerkt en maximale inzet gegeven om
de doelstellingen van SPA te realiseren.
Bij bet doornemen van de bestuursstukken door de raad van toezicht (RvT) blijkt een gestructureerde
wijze van beleidsvoorbereiding en bestuurlijke besluitvorming.
Uit de in de loop van het jaar gevoerde gesprekken werd dit beeld bevestigd.
De RvT kan met tevredenheid concluderen dat over meerdere onderwerpen het bestuur van SPA zijn
verantwoordelijkheid naar zijn deelnemers op een adequate heeft genomen op een zakelijke basis,
conform het ‘at arm’s length principe’. Ondanks de diverse koerswijzigingen onderweg, heeft bet
bestuur van SPA een consistente gedragslijn gevolgd, een lijn, waarbij dankzij regelmatige bijstelling, het
belang van de deelnemers steeds voorop heeft gestaan.
De RvT is onder de indruk van het resultaat dat voor de toekomst van SPA is bereikt in 2013.

In bet jaarrapport doet de RvT een aantal aanbevelingen tot verbetering. Met name vraagt de RvT de
aandacht van bet bestuur in 2014 voor de communicatie naar de deelnemers, de bestuurlijke
continulteit, risicomanagement, AC/IC, kostenbeheersing, de regierol van bet bestuur en de
beleidsaanpassingen als gevolg van de eigen beheer situatie.
De grote wijzigingen bij SPA die per 1 januari 2014 zijn ingegaan, vragen in de loop van 2014 verdere
implementatie en aandacht. De eigenbeheersituatie schept nieuwe uitdagingen en risico’s, die door bet
bestuur adequaat dienen te worden gemanaged.
Een goede communicatie naar de deelnemers over de nieuwe situatie is van essentieel belang.

Medio 2013 heeft DNB een onderzoek uitgevoerd bij pensioenfondsen naar de effectiviteit van het intern
toezicht. De belangrijkste bevinding van DNB is “dat het nog schort aan een positieve houding van het
bestuur jegens intern toezicht”. Ce RvT hecht eraan vast te stellen dat van een dergelijke situatie bij
SPA geen sprake is. Er is bij bet bestuur sprake van ontvankelijkheid: de aanbevelingen, maar ook de
kritiek van de RvT worden door bet bestuur serleus genomen en periodiek gemonitord op realisatie.

De governance van SPA zal in 2014 wijzigen in het kader van de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen. Het bestuur heeft besloten bet paritaire bestuursmodel, voorlopig, te handhaven en
waar nodig de aanpassirigen in de governance door te voeren. Dit betekent per medio 2014 dat de
deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan worden samengevoegd tot een nieuw
verantwoordingsorgaan - met de daarbij behorende wettelijke adviesrechten - en bet handhaven van de
raad van toezicht.
Het bestuur kiest daarmee voor continuering van een constructief, kritische RvT als sparring-partner.
De RvT wenst bet bestuur in het belangrijke transitiejaar 2014 veel wijsheid toe.

Apeldoorn, 19 juni 2014
Stichting Pensioenfonds Achmea
Raad van toezicht

4.4 Reactie van het bestuur op het versiag van de raad van toezicht

Het bestuur dankt de RvT voor zijn evenwichtige versiag. Het bestuur kijkt terug op een enerverend jaar
waarin constructief is samengewerkt met de RvT.

Het bestuur is verheugd met de constatering van de raad van toezicht dat bet bestuur voor meerdere
onderwerpen zijn verantwoordelijkheid naar zijn deelnemers heeft genomen en dat bet belang van
deelnemers steeds voorop heeft gestaan. Met de raad van toezicht is bet bestuur tevreden over bet
resultaat dat voor de toekomst van SPA is bereikt in 2013.
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Het bestuur onderkent de door de raad van toezicht gevraagde aandacht voor communicatie naar de
deelnemers, de bestuurlijke continuiteit, risicomanagement, AO/IC, kostenbeheersing, de regierol van het
bestuur en de beleidsaanpassingen als gevolg van de eigen beheer situatie. In 2014 zal het bestuur daar
zeer zeker oog voor hebben bij de verdere implementatie.

Vol vertrouwen heeft het bestuur voor de komende periode gekozen voor de continuering van de raad
van toezicht als invulling voor intern toezicht en kijkt het bestuur uit naar de voortzetting van de
constructieve samenwerking met de raad van toezicht.
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JAARREKENING 2013



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
( € 1.000)

31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds (1)

Vastgoed 3.036 2.809
Aandelen 15.167 5.617
Vastrentende waarden 67.139 34.931
Geldmarktbeleggingen 2 405

85.344 43.762

Aandeel herverzekeraar in de technische
voorzieningen (2) 3.633.559 3685.144

Langlopende vordering (3)
- 366.129

Vorderingen en overlopende activa (4) 650.773 155.058

Liquide middeleri (5) 21.730 1.468

4.391.406 4.251.561
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31 december 2013 31 december 2012

€ € € €

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves (6)

Algemene reserve 397.197 194.802

Beklemde reserve 358.791 366.129

755.988 560.931

Technische voorzieningen (7)

Voorziening pensioenverplichtingen 3.567.911 3.61 6.327

Overige technisehe voorzieningen 65.648 68.817

3.633.559 3.685.144

Overige schulden en overlopende passiva (8) 1.859 5.486

4.391.406 4.251.561

Dekkingsgraad (in %) 120,8 115,2
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
(x € 1.000)

2013 2012

€ € € €

Verdiende premies risico pensloenfonds

Premies (9) 345.350 342.628

Premies herverzekering (10) -296.476 -290.651

48.874 51.977

Beleggingsresultaten

Directe beleggingsopbrengsten risico fonds (11) -84 55

Indirecte beleggingsopbrengsten risico fonds (12) 1.902 2.527

Resultaatdeling uhv herverzekering (13) 166.702 360.727

Uitkeringen risico pensioenfonds

Uitkeringen (14) -66.968 -67.365

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering (15) 67.196 67.535

228 170

Wijziging technische voorzieningen
risico pensioenfonds

Mutatie technische voorzieningen (16) 51.585 -380.085

Wijziging aandeel herverzekeraar in de
technische voorzieningen

Vermeerdering aandeel herverzekeraar in de
technische voorzieningen (17) -51.585 380.085

Pensioenuitvoeringskosten

Pensioenuitvoeringskosten (18) -18.957 -13.431

Saldo van overdracht van rechten

Overgenomen pensioenverplichtingen (19) -3.202 -1.057

Overgedragen pensioenverplichtingen (20) -507 -27

-3.709 -1.084

Overige baten en lasten

Ontvangen intrest (21) 101 83

Resultaat boekjaar 195.057 401 .024

Verdeling resultaat boekjaar

Algemene reserve 202.395 152.125
Beklemde reserve -7.338 248.899

195.057 401.024
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2013
(x € 1.000)

2013 2012

€ € € €

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Bijdragen van werkgevers en werknemers 376.208 323.706

Van herverzekeraar ontvangen uitkeringen 67.016 67.368

Ontvangsten wegens overgenomen verplichtingen 10.043 13.959

Uitgekeerde pensioenen -66.969 -67.365

Overgedragen verplichtingen -10.516 -6.222

Betaald inzake herverzekering -316.897 -298.339

Betaalde kosten pensioenfonds -2.001 -1.293

Betaalde overige schuld aan GDG - -3.588

Kasstroom uit pensioenactiviteiten 56.884 28.226

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkoop en aflossingen van beleggingen 45.199 46.940

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 1 56 92

Aankoop beleggingen -84.879 -76.452

Ontvangen bedragen van werkgever inzake kosten 2.264 1.105

Bankrente op rekening courant - 9

Overige mutaties 638 -14

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -36.622 -28.320

Mutatie liquide middelen 20.262 -94

Eindstand liquide rn/dde/en 21.730 1.468

Af: Beginstand llquide rn/dde/en 1.468 1.562

Mutatie liquide rniddelen 20.262 -94
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4 TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2013

INLEIDING

Stichting Pensioenfonds Achmea (hierna 00k het (pensioen)fonds), is statutair gevestigd te Utrecht. De laatste statutenwijziging

was op 23 april 2013. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30201324.

Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement, dat een weersiag vormt van de pensioenovereenkomst die

de aangesloten ondernemingen zijn aangegaan met hun werknemers.

Hat fonds heeft alle pensioenverplichtingen onder garantiecontract verzekerd bij een externe, onder toezicht van Do Nederlandsche

Bank (DNB) staande verzekeringsmaatschappij, to weten Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.y. Daarbij is eveneens het

arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico verzekerd. De herverzekeringsovereenkomst is geexpireerd op 31 december 2013. Het

fonds heeft besloten het herverzekeringscontract af te kopen.

OVEREENSTEMMINGSVERKLARING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 BW 2 en met

inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur heeft op 19 juni 2014 de jaarrekening vastgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De beleggingen, technische voorzieningen en het aandeel herverzekeraar in de technische voorzieningen worden gewaardeerd op

marktwaarde. Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders

vermeld.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondsiagen en de gerapporteerde waarde van activa en

verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit hat

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 do

periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige

perioden.

Opname van een actief of een verplichting

Eon actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnhijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het

pensioenfonds 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 do

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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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.

Indien een transactie ertoe Ieidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risicos met
betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet anger 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 de datum waarop de beslissing is genomen.

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 hetactief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien
de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikk&en. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiëe
verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is
onderdeel van de waardering tegen reëe waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden

omgerekend tegen de koers per transactiedatum.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Beleggingen

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde instellingen zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende
beurskoers. De actuele waarde van niet beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen is bepaald op basis van
afgeleide marktnoteringen.

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde die wordt
bepaald met behuip van marktconforme waarderingsmodellen

Aandeel herverzekeraar in de technische voorzieningen

De vordering op de herverzekeraar uit hoofde van het aandeel in de technische voorzieningen is gelijk gewaardeerd aan de
technische voorzieningen. Alle verplichtingen zijn vovedig herverzekerd bij een verzekeraar.

Herverzekering

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking heeft.

De vordering op de herverzekeraar uit hoofde van het aandeel in de technische voorzieningen is gewaardeerd op basis van de
grondsiagen van hat pensioenfonds. Vorderingen uit herverzekeringscontracten worden gelijkgesteld aan de hiertegenover staande
technische voorzieningen. Het bestuur toetst jaarlijks do vordering op do herverzekeraar.
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Langlopende vordering

Dit betreft het niet direct door het pensioenfonds opeisbare aanwezige vermogen in het gesepareerd depot garantie (GDG). Deze

vordering is opeisbaar op de einddatum van de herverzekeringsovereenkomst.

Het pensioenfonds heeft per einde van de overeenkomst besloten tot afkoop; hiermee wordt de volledig vordering op de

herverzekeraar direct opeisbaar (Vordering op herverzekeraar inzake buffervermogen).

Stichtingskapitaal en reserves

Algemene reserve

Het saldo van baten en lasten wordt, voor zo ver niet toegevoegd aan de beklemde reserve, toegevoegd aan de algemene reserve.

Beklemde reserve

Deze reserve wordt aangehouden om fluctuaties in de waarde van de beleggingen, die op marktwaarde zijn gewaardeerd, op te

kunnen vangen. De beklemde reserve bedraagt het aandeel van het pensioenfonds in het risico op de beleggingen in het GDG van

de herverzekeraar en wordt gelijk gesteld aan de vordering buffervermogen.

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen

De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt

bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op

balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale

aanspraken en de onvoorwaardelijke toezeggingen van toeslagen (inzake voormalig Stichting Pensioenfonds Interpolis).

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentecurve d.d. 31 december 2013. Dit

betreft de rentetermijnstructuur op basis van een 3-maandsgemiddelde met toepassing van de Ultimate Forward Rate voor

pensioenfondsen (UFR). Het hanteren van de UFR houdt in dat voor ver in de toekomst liggende verplichtingen (20 tot 60 jaar) een

aangepaste rentecurve wordt gehanteerd.

Bij de berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de balansdatum geldende

pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten

of de opgebouwde pensioenaanspraken worden verhoogd (toeslag). Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten zijn in de

berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariele grondslagen en veronderstellingen:

o Overlevingstafels: AG prognosetafel 2012-2062, startjaar 2014 (verslagjaar 2012: AG progriosetafel 2012-2062, startjaar

2013), met toepassing van ervaringssterfte waarbij fondsspecifieke correctiefactoren (correctiefactor mannen: 74%

(leeftijdsonafhankelijk) en correctiefactor vrouwen: 90% (leeftijdsonafhankelijk)) op de sterftekansen worden gehanteerd.

o Samenlevingsfrequenties van het tarief AP2005.

o Latent wezenpensioen: voorziening bedraagt 5% van do voorziening voor het partnerpensioen voor actieven, slapers en

arbeidsongeschikten.

o Excassokosten: 2%.
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Overige technische voo,zieningen

Voorziening premievrijstelling

De voorziening is gelijk aan de som van de contante waarde van de vriigestelde premies, de over de voorafgaande 24 maanden

door de herverzekeraar in rekening gebrachte opgerente premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een insehatting

van niet gemelde schades (Incurred but Not Reported, ofwel IBNR). De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de

marktrente.

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

De voorziening is gelijk aan de som van de contante waarde van de uitkeringen met betrekking tot de verzekeringen ingevolge

arbeidsongeschiktheid. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening gehouden met sterfte- en revalideringskansen. De

contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentecurve. Uitgegaan is van gelijkblijvende

uitkeringen, die gelijktijdig starten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, aismede een eindleeftijd van de uitkeringen van 62 of

65 jaar.

De verplichtingen van het fonds inzake voorziening WIA-Aanvulling/Excedent bestaan uit de reeds ingegane uitkeringen (met

risicojaar 2006) en eventuele latente verplichtingen uit risicojaren tot en met 2006.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

In de staat van baten en lasten worden de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten en kosten verantwoord, met uitzondering

van de posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt.

Overgenomen en overgedragen pensioenverplichtingen

Dit betreft de ontvangst van of overdracht aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige en de nieuwe

werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd.

De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra aanspraken.

DEKKINGSGRAAD

De dekkingsgraad van het fonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen op

de technische voorzieningen zoals opgenomen op de balans.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven 00k als zodariig

worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
lx € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds

2013 2012

€ € € €

Vastgoed

Stand per 1 januari 2.809 3.040

Aankopen over boekjaar 752 252

3.561 3.292

Verkopen over boekjaar -582 -659

Herwaardering 57 176

-525 -483

Stand per 31 december 3.036 2.809

De belegging betreft het North America Fund.

Aandelen

Stand per 1 januari 5.617 -

Aankopen over boekjaar 8.000 5.300

13.617 5.300

Herwaardering 1.550 317

Stand per 31 december 15.167 5.617

De belegging betreft het BlackRock ACWI Superfund.

Vast,entende waarden

Stand per 1 januari 34.931

Aankopen over boekjaar 36.726 32.900

71 .657 32.900

Verkopen over boekjaar -4.810 -

Herwaardering 292 2.031

-4.518 2.031

Stand per 31 december 67.139 34.931

De beleggingen betreffen de IPV Vastrentende Waarden Pool, lnterpolis Pensioenen Global High Yield Pool, Stone Harbor Emerging

Markets Local Curr Debt Fd en het Pictet - Global Emerging Debt.

Geldmarktbeleggingen

Stand per 1 januari 405 -

Aankopen over boekjaar 39.401 38.001

39.806 38.001

Verkopen over boekjaar -39.807 -37.599

Herwaardering 3 3

-39.804 -37.596

Stand per 31 december 2 405

De belegging betreft hot IPV Geld Markt Fonds.
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Niet- Niet
Beursgenoteerd beursgenoteerd Beursgenoteerd beursgenoteerd

2013 2013 2012 2012

€ € € €

Aandelen

Indirecte aandelenbeleggingen

Aandelen - 15.167 - 5.617

De aandelen zijn voor 87% belegd in mature markets en voor 13% in emerging markets.

Niet- Niet
Beursgenoteerd beursgenoteerd Beursgenoteerd beursgenoteerd

2013 2013 2012 2012

€ € € €

Vastrenteno’e waarden

Indirecte vastrentende waardebeleggingen

Obligaties 67.139 - 34.931

Op basis van de verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te worden ingedeeld near dna

verschillende waarderingsniveaus:

Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen van identieke beleggingen in een

actieve markt.

Niveau 2: Actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waardeningsmodellen waarin gebruik is gemaakt van waarneembare

marktdata.

Niveau 3: De waarde wordt vastgesteld met waardeningsmodellen waanin geen gebruik is gemaakt van waarneembare marktdata.

Voor hat bepalen van de marktwaarde van een belegging is het van belang dat bij beursgenoteerde beleggingen sprake is van een

actieve markt. De verhandelbaarheid ken worden beperkt door tekontschietende vraag of beperkingen aan verhandelbaarheid die zijn

opgelegd. Indien geen sprake (meer) is van een actieve markt zal het fonds een eigen waardering van de belegging moeten

opstellen en is classificatie van deze belegging als “niveau 1’ niet (anger mogelijk. Afhankelijk van de toegepaste methode zal deze

belegging dan als ‘niveau 2 of ‘niveau 3 worden ingedeeld.

Als voor de waardering en classificatie van beleggingsproducten gebruik wordt gemaakt van opgaven van tegenpartijen zal veelal

aanvullend onderzoek nodig zijn om een juiste indeling van de beleggingen near niveaus te realiseren.

Alle beleggingen van het fonds vallen onder niveau 2.

Op basis van daze indeling kan de beleggingsportefeuille als volgt worden samengevat:

Per 31 december 2013 Niveau 2

€

Vastgoed 3.036

Aandelen 15.167

Vastrentende waarden 67.139

Geldmarktbeleggingen 2

85.344

Per 31 december 2012 Niveau 2

€

Vastgoed 2.809

Vastrentende waarden 5.617

Derivaten (inclusief schuldpositie) 34.931

Overige beleggingen 405

43.762
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2013 2012

€ € € €

2. Aandeel herverzekeraar in de technische
voorzieningen

Stand per 31 december 3.685.144 3.305.059

Mutaties in boekjaar -51.585 380.085

Stand per 31 december 3.633.559 3.685.144

Het bestuur heeft besloten om per 31 december 2013 geen afwaardering toe te passen.

Do onderliggonde beleggingen, zoals doze in het gosepareerd depot zijn ondorgebracht, hebben onderstaando waarde:

Vastgood- Vastrentende Overigo
beleggingen Aandelon waarden Derivaten beloggingen Totaal

€ € € € € €

Stand per 1 januari GDG 75.587 690.258 3.041.634 160.695 155.759 4.123.932

Aankopen 109.772 469.439 3.200.293 54.223 3.833.727

Verkopen -11.328 -1.206.205 -2.218.038 -72.128 -2.646 -3.510.344

Herwaardering -2.030 46.642 -63.245 -232.228 1.906 -248.956

Overige mutaties 28.301 28.301

Stand per 31 december GDG 172.000 134 3.960.644 -89.438 183.320 4.226.660

In bovonstaande opstelling zijn de standen van beleggingsdebiteuren, lopende introst, liquide middelen en beleggingscreditouren

opgenomen onder de overige beleggingen.

Onder de overige beleggingen bestaan de ovorige mutaties ult mutatie boleggingsdebiteuron ad € -147, mutatie lopende intrest ad

€ -19.461, mutatie liquido middelon ad € 47.715 en mutatie beleggingscrediteuren ad € 194.

Het gesepareerde beleggingsdepot dient ter dekking van do tochnische voorzieningen en het buffervermogen.

3. Langlopende vordering

2013 2012

€ € € €

Vordering op herverzekeraar inzake buffervermogen GDG

Stand per 31 december - 366.129

Dit betreft het niet direct door hot ponsioonfonds opeisbare aanwezige vermogen in het GDG. Deze vordering is opeisbaar op de

einddatum van do herverzekeringsovereenkomst en is in 2012 golijk aan een dekkingsgraad van 110% in hot GDG SPA.

Het pensioenfonds heeft per einde van do overeenkomst besloten tot afkoop; hiermee wordt do volledigo vordering op do

hervorzekeraar direct opoisbaar (Vordoring op herverzekeraar inzako vermogon).
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2013 2012

€ € € €

4. Vorderingen en overlopende activa

Vordering op werkgever inzake kostendekkende premie 4.41 9 37.741

Vordering op werkgever inzake premies 1.108 5.169

Beleggingsdebiteuren 37 35

Vordering op herverzekeraar inzake buffervermogen GDG 358.791 -

Vordering op herverzekeraar inzake klantvermogen GDG 285.868 111.828

Overlopende activa 550 285

650.773 155.058

De vordering op de werkgever inzake premies betreft de finale afrekening. Vorig jaar bestond deze vordering hoofdzakelijk uit de

afrekening van de kosten en vergoedingen ad € 2.807 en nog te betalen premies en koopsommen ad € 2.352.

De vordering op herverzekeraar inzake klantvermogen GDG betreft bet gedeelte van het buffervermogen in bet GDG boven 110%

dekkingsgraad. Deze vordering is direct opeisbaar.

5. Liquide middelen

ABNAMRO 21.685 1.379

Staalbankiers 39 85

KasBank 6 4

21.730 1.468

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het pensioenfonds.

Liquide middelen aangehouden bij Syntrus Achmea Vastgoed inzake SPA lStaalbankiers) en bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer

inzake SPA (KasBank) zijn bestemd voor ean- en verkopen van de eigen beleggingen.
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PASSIVA

2013 2012

€ € € €

6. Stichtingskapitaal en reserves

Algemene reserve 397.197 194.802

Beklemde reserve 358.791 366.129

755.988 560.931

Algemene reserve

Stand per 1 januari 194.802 42.677

Resultaatsverdeling 202.395 152.125

Stand per 31 december 397.197 194.802

De resultaatsverdeling bestaat uit storting werkgever inzake kostendekkende premie ad € 26.419 (vorig jaar ad € 37.741),
resultaatdeling uit hoofde van herverzekering ad € 174.040 (vorig jaar ad € 111 .828), ontvangen intrest ad € 101 (vorig jaar: ad

€83), beleggingsresultaat risico fonds ad € 2.058 (vorig jaar: ad € 2.619) en bestuurskosten ad € -223 (vorig jaar: ad € -146).

Beklemde reserve

Stand per 1 januari 366.129 117.230
Resultaatsverdeling -7.338 248.899

Stand per 31 december 358.791 366.129

Soivabiliteit

De wettelijke solvabiliteitseisen zijn de volgende:

Minimaal vereist elgen vermogen 40.177 36.260
Vereist eigen vermogen - -

Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) is voor volledig herverzekerde pensioenfondsen die de beheerskosten voor 5 jaar of

minder hebben vastgelegd 25% van de beheerskosten in dat boekjaar. Voor boekjaar 2013 is het MVEV derhalve gelijk aan 25%
€ 160.709 = € 40.177. Dit is gelijk aan 1,106% van de technische voorzieningen.

De € 160.709 bestaat uit administratiekosten ad € 3.367, beleggingskosten ad € 11.1 95, risicopremie voor rendementsrisico ad
€ 24.111, stop-loss ad € 1.144, solvabiliteitsvergoeding ad € 2.082, bijdrage voorziening voor langlevenrisico ad € 114.483,
overige pensioenuitvoeringskosten ad € 4.394, vrijval excasso ad € -1 .334 en termijnopslag ad € 1 .267.

Op 1 februari 2011 is een herziening van het besluit FTK in werking getreden die betrekking heeft op herverzekerde
pensioenfondsen. Op grond van die herziening mogen fondsen die hun risico’s bij een verzekeraar hebben verzekerd, het
kredietrisico op die verzekeraar buiten beschouwing laten bij de berekening van het vereist eigen vermogen (VEVI en de waardering
van de vordering op de verzekeraar op marktwaarde. Het bestuur van SPA heeft besloten om het kredietrisico ze(f te beoordelen.
Het bestuur beschouwt de vordering op de verzekeraar als volwaardig.

Ter dekking van de diverse risico’s die een pensioenfonds loopt, dient een vereist eigen vermogen te worden aangehouden. In de

risicoparagraaf van dit jaarverslag worden de risico’s beschreven en de wijze waarop het pensioenfonds deze risico’s beheert.
Vanwege het garantiecontract tot en met 31 december 2013 is voor Stichting Pensioenfonds Achmea hat aanhouden van een
vereist eigen vermogen volgens het FTK niet van toepassing.

Stichting Pensioenfonds Achmea - 58 - Jaarverslag 2013



7. Technische voorzieningen

2013 2012

€ € € €

Vooaiening pensioenverplichtingen

Stand per 1 januari 3.616.327 3.242.489

Pensioenopbouw 128.975 133.631

Indexering en overige toeslagen 46.001 54.969

Rentetoevoeging 13.008 47.57 1

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -65.100 -65.719

Wijziging marktrente -165.488 182.000

Wijziging actuariële uitgangspunten 7.161 10.196

Saldo van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten 3.721 11.680

Vrijval excassovoorziening -1.290 -1.277

Overige mutaties -15.404 787

Stand per 31 december 3.567.911 3.616.327

Voorziening pensioenverplichtingen

De samenstelling van de voorziening pensioenverplichtingen luidt als volgt:

Actieve deelnemers 1.216.212 1.226.055

Gewezen deelnemers 1.424.453 1.501.375

Pensioentrekkenden 877.208 819.662

Arbeidsongeschikten 16.410 15.260

lndexatievoorziening ex-deelnemers Stichting Pensioenfonds
Interpolis 33.628 53.975

3.567.911 3.616.327

Ove,’iga technische voorzieningen

Stand per 1 januari 68.817 62.570

Pensioenopbouw 3.115 2.900

Indexering en overige toeslagen 583 450

Rentetoevoeging 251 1.000

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -2.207 -2.268

Wijziging marktrente -2.586 3.390

Saldo van inkomendo en uitgaande waardeoverdrachten -27 -

Vrijval excassovoorziening -44 -45

Overige mutaties -2.254 820

Stand per 31 december 65.648 68.817

De ovorige technische voorzieningen bestaan uit voorziening premievrijstelling, voorziening WAO-Aanvullingsprogramma,

voorziening WAO-zekerheidsplan en voorziening WIA-Aanvulling/Excedont.

Toes!agverlening

De opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers worden jaarlijks onvoorwaardelijk verhoogd met de algemene

salarisontwikkeling bij do werkgever. Deze toeslag wordt gefinancierd door de werkgever. Voor gewezen deelnomers (slapers) en

gepensioneerden beslist het bestuur jaarlijks of en in hoeverre de ingegane pensloenon en do opgebouwde pensioenaanspraken

worden verhoogd door middel van het verlenen van een toeslag.

Het bestuur streeft naar een toeslag ter hoogte van do stijging van de prijsindex. Doze toeslagverlening is voorwaardelijk en

afhankelijk van de middelen van het fonds. Belangrijk element hierbij is de dekkingsgraad. Er is geen recht op een toeslag en hat is

niet zeker of en in hoeverre in do toekomst do tooslagverlening zal plaatsvinden. Een afgebakende groep gewozen doolnemers en

pensioengerechtigden heeft een onvoorwaardelijke toeslagverlening op basis van tenminste de CBS-consumentenprijsindex,

verminderd met 1,5% en een maximum van 4%. Voor deze toezegging is een voorziening gevormd.

Per 1 januari 2013 zijn de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, pensioengorechtigde deelnemers en gewezen

deelnemers met 1,35% verhoogd. Op basis van een garantierecht heeft eon beperkte groep inactieve deelnemers van hot voormalig

Pensioenfonds Interpolis in 2013 eon toeslag ontvangen van 1,35%. Het fonds heeft hiervoor eon voorziening gevormd.

Stichting Pensioenfonds Achmea - 59 - Jaarverslag 2013



Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de voorziening

pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,351 % (2012: 1,544%), op basis van de éénjaarsrente op de interbancaire

swapmarkt aan het begin van het verslagjaar.

Onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarleel berekend en opgenomen in de voorziening

pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van

de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode. Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het

bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit

hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte

uitvoeringskosten in de verslagperiode.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de contante waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de door DNB

gepubliceerde rentecurve.

Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. De

ontwikkeling van de marktrente vanat 2011 tot en met 2013 is als volgt:

Rentepercentage
per 31 december

2011 2,75

2012 2,56

2013 2,87

Wi/ziging actuariëie uitgangspunten

Jaarlijks worden de actuariële grondsiagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de

actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariele deskundigheid. Dit

betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien van sterfte, lang leven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke

waarnemingen, zowel voor de gehele bevolking als voor de populatie van het fonds.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een proces, waarbij gebruik wordt gemaakt

van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. Het effect van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op

het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien.
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8. Overige schulden en overlopende passiva

2013 2012

€ € € €

Overiopende passive

Schuld aan GDG 105 5.208

Beleggingscrediteuren 640

Overige schulden 1.114 278

1.859 5.486

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Afgegeven commitments inzake investerings- en stortingsve,plichtingen

Per 31 december 2013 heeft het pensioenfonds, op basis van afgegeven commitments, lopende investerings- en

stortingsverplichtingen binnen zijn beleggingsportefeuille ter grootte van $ 8,6 mm. Deze commitments betreffen het North America

Fund en lopen af in 2014.
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Risicobeheer

Een pensioenfonds wordt bij het beheer en de financiering van de pensioenverplichtingen geconfronteerd met allerlei

risico’s. Het fonds heeft zijn organisatie zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsvoering zo veel mogelijk

gewaarborgd is. Een belangrijke pijler in die bodrijfsvoering is het risicomanagement. Met risicomanagement wordt

bedoeld: integraal inzicht in de Imogelijke> risico’s die het pensioenfonds loopt en de effectiviteit van risicobeheersende

maatregelen.

In 2011 heeft het bestuur binnen het bestuursbureau eon risicomanager aangesteld. Doze is verantwoordelijk voor het

risicobeleid van het fonds en is op dat gebied de schakel tussen het pensioenfondsmanagement, het bestuur van het

fonds, andore organen (zoals de raad van toezicht), de accountant en actuaris, de verzekeraar, do vermogensbeheerders

en de toezichthouders (DNB, AFM).

De risicomanager rapporteert in boginsel aan de manager van het bestuursbureau en heeft in bijzondere gevallen, dit ter

b000rdoling aan de risicomanager, een zelfstandigo functionele Iijn naar het bestuur. Vanuit zijn rol ontwerpt,

implementeert en onderhoudt de risicomanager het strategisch risicokader voor SPA. Hij adviseert het management van

het bestuursbureau en het bestuur ten aanzien van de risico’s binnen en buiten het pensioenfonds. Ten behoeve van het

management van het bestuursbureau en hot bestuur stolt hij ex-post rapportages op en komt hij, indion nodig, op grond

hiervan met voorstellen tot aanpassing en/of verbetering.

In 2013 is eon vervolg gegeven aan de vanaf 2011 gezette stappen in het risicomanagement. Een en ander in hot eorder

vastgelegdo kader voor intograal risicomanagement en aan do hand van hot beleidsplan voor 2013. Specifiek uitgevoerde

werkzaamhoden zijn:

- Opvolging van do bij de b000rdelingen uit 2012 geconstateerdo behoorsingshiaten. Specifiek noemon we daarbij de

bevindirigen van de uitbestedingsscan.

- Nader invullen van de risicobehoefto van het bestuur, aan de hand van een enqueto onder het bostuur.

- Uitworking risicorapportago cyclus

- In samenwerking met do commissio boleggingon is or eon blauwdruk voor do boleggingsorganisatie van SPA

gomaakt.

- Door do commissie wet- en regelgeving is or eon vervolg gegoven aan hot ondorwerp belangenverstrengoling.

- Do Commissie Communicatie heeft stil gostaan bij hoe do boodschap van SPA past in do huidige tijd on hoe moot

wordon gecommuniceerd over do risico’s van SPA en pensioen in hot algomeen in do communicatie-uitingen van

SPA.

Hierna wordt specifiek op do belangrijkste risico’s en beheorsingsmaatregelen ingegaan. Daarbij is overigens niot do vaste

opstelling van het vereist oigon vermogen aangehouden, omdat door de herverzekering or voor SPA tot en met hot

verslagjaar 2013 goon sprako is van eon vereist eigen vermogon.

Solvabiliteitsbeheer

Eon belangrijk onderwerp binnen hot risicobeheer is hot solvabiliteitsbeheer. Dit ziot toe op de beheersing van hot risico

dat hot fonds niet beschikt over voldoende vermogon ter dekking van do pensioenverplichtingen. Door hot karakter van

do hervorzokoringsovereenkomst (garantiecontract) waren tot en met hot verslagjaar 2013 deze risico’s grotendeols

verzekerd bij de verzekoraar, AP&L. De solvabiliteit wordt gemeten op basis van algemeen geldonde, alsook spocifieke

normen, die door do wotgever en do toezichthoudor worden opgelegd. Indien do solvabiliteit van het fonds zich negatief

zou ontwikkolon, bestaat hot risico dat hot fonds do promio voor do ondernemingon en do deelnomors moot proberon to

verhogen, of moot bosluiton dat or goon ruimto is voor oon oventuole tooslag van opgobouwde ponsioenrechten van do

inactiovo deelnomors. Ultiem kan or sprake zijn van hot korten van pensioenaansprakon. In dit verband was do afspraak

op grond waarvan do werkgever, voor zovor do solvabilitoitspositio niot autonoom vorbotert, in stappen stortingen doot

om do solvabiliteit to verhogen, eon belangrijke.
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Voor het bepalen van het (strategische) beleggingsbeleid van het gesepareerde beleggingsdepot is in 2010 een

ALM-studie uitgevoerd. De ontwikkelingen in het beleggingsbe(eid van het depot worden aan dat ALM-profiel

getoetst. In 2012 is SPA de eigen middelen separaat gaan beleggon. Ook het beleid voor die eigen beleggingen

past binnen liet in 2010 vastgestelde ALM-profiel. Uitzondering is gemaakt voor hot afdekken van renterisico’s.

Immers, de eigen beleggingen dienen niet (direct) ter dekking van pensioenverplichtingen. Verder zijn er in de

beleggingsrichtlijnen maatstaven opgenomon voor:

• de exposure aan marktrisico’s (maximaal 20% zakelijke waarden en vastgoed);

• do mate waarin er sprake kan zijn van krodietrisico.

Na het in elgen beheer nomon van aIle pensioenvorplichtingen per 1 januari 2014 zal in 2014 eon niouwe ALM

studie worden uitgevoerd om daarmee het (strategisch) beleggingsbeleid en het toeslagenboloid voor de komende

jaren te bepalen. Tot het moment van implementatie van het nieuwe strategisch beleggingsbeleid wordt het

bestaande beleid gecontinueerd. Rekening houdend met dat beleid zal er in eerste instantie sprake zijn van een

aan te houden vereist eigen vermogen van ongeveer 7,5%.

Inflatierisico

De toeslagen voor de niet actieve deelnemers van SPA zijn voorwaardelijk. Ambitie is het volgen van do prijsinflatie.

Financiering van toeslagen vindt plaats vanuit extra rendomenten van het pensioonfonds. Wanneer SPA in enig jaar niet

zelfstandig aan de (volledige) toeslagambitie kan voldoen, werd de aangesloten ondernomingen om een aanvullende

bijdrage gevraagd. De aangosloten ondernemingen zijn niet verplicht die bijdragen te verlenen. In de hiervoor aangehaalde

paragraaf wordt hiorop een toelichting gegeven. Bij de nieuwe regoling komt de indexatie, indion die or is en voor zover

de middelen het toelaten, volledig ten laste van het fonds.

SPA onderkent het risico dat de pensioenen niet altijd mee kunnen groeien met de inflatie. In 2011 is met behulp van eon

continuiteitsanalyse dit risico nader in kaart gobracht. Met de veranderde regeling zal SPA dit risico blijven monitoren. De

eerder genoemde ALM studie zal 00k worden gebruikt om het indexatiebeleid van SPA opnieuw te bepalen. De

haalbaarheid van het nieuwe beleid zal wederom met een continulteitsanalyse worden getoetst.

Kredietrisico

Het fonds heeft te makon met kredietrisico. Dit is het risico van financiele verliezen voor het fonds als gevolg van

faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds vorderingen heeft. Do bolangrijkste tegenpartij van

het fonds is de verzekoraar, met wie het fonds een overeenkomst tot verzekering van de pensioenverplichtingen, inclusief

het premievrijstellingrisico bij arbeidsongeschiktheid heeft gesloten. Gezion het besluit tot beeindiging van do

verzekeringsovereenkomst eind 2013 en vanaf 2014 het fonds in eigen beheer to voeren en de inmiddels bijna volledigo

overhevoling van de beleggingen door AP&L aan SPA, is het kredietrisico op de verzekeraar nagenoeg geheel verdwenen.

00k de aangesloten ondernemingen zijn in dit kader een tegenpartij (sponsorrisico). Het fonds bewaakt de betaling van de

premienota’s en verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst nauwgezet. Er is in 2013 geen sprake geweest van een

premieachterstand.

Operationele risico’s en risico’s van uitbesteding

Operationole risico’s zijn risico’s bij de uitvoering van de regeling vanwege onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in

de verwerking van gegevens, hot 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 do uitvooring zijn betrokken. Hierbij

wordt aandacht besteod aan interne organisatie, procedures, procossen en controles, kwaliteit van geautomatiseerde

systemen, enzovoorts. Daar het merendoel van do bedrijfsprocessen is uitbesteed (in 2013 aan AP&L en vanaf 2014 aan

Syntrus Achmea en KasBank), worden hoge eisen gesteld aan do monitoring en naleving van do uitbestedingscontracten.

Daarop heeft hot pensioonfonds zijn eigen organisatie ingericht. Mede aan de hand van do eerder genoemde analyse van
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uitbestedingsrisico’s en bijbehorende behoorsirigsmaatregelen uit 2012 is aan dit ondorwerp in 2013 extra aandacht

besteod. Daarbij is in 2013 uitbestodingsbeloid vastgesteld.

Met betrekking tot de beheersing van risic&s die samenhangon met de uitbostoding, voert het fonds het volgende beleid:

• Er moeten voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een boheerste en integore bedrijfsvoering. Het bestuur ziet er

daarom op toe dat er adequate rapportages door de contractspartijen worden opgeleverd.

• Het fonds bestoedt niet uit:

- taken en werkzaamheden van personen die hot dagelijks beleid bopalen, daaronder mede verstaan het

vaststellon van het beleid en het afleggen van verantwoording over hot gevoerde beleid;

- workzaamheden waarvan uitbesteding do vorantwoordelijkheid van hot fonds voor de organisatie en beheersing

van bedrijfsprocessen en hot toezicht daarop kan ondermijnen.

• Hot fonds draagt zorg voor do uitworking en implementatie van beleid in organisatorische en administratiovo

procedures en maatregelen, waaronder:

- een risicoanalyse;

- eon besluitvormingsprocedure ten aanzion van voorgenomen niouwe of gewijzigdo uitbesteding;

- vastlegging van de afspraken met do verzekoraar in eon schriftolijke Service Level Agreement (SLA);

- hot poriodiek tootson van de SLA-afsprakon door middol van rapportages;

- do controle op do uitbostede bedrijfsprocosson. Hot door hot bestuur ingestolde bostuursburoau heeft onder

moor als taak hot tootson of de uitvoering conform do gemaakto afspraken en doelstellingen vorloopt.
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Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen: tussen het fonds, de sponsors (aangesloten ondernemingen) en hun

bestuurders.

Transactie met bestuurders

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op. (voormalige) bestuurders. De bestuurders nemen dee) aan

de pensioenregeling van het fonds op basis van voorwaarden in het pensioenreglement.

Overige transacties met verbonden partijen

lnzake de uitvoeringsovereenkomst tussen fonds en werkgever met betrekking tot de financiering van de aanspraken en de

uitvoering van de regaling is het volgende relevant: tijdige, juiste en volledige aanlevering van de basisgegevens, het betalen van de

premies, het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

De premies worden op voorschotbasis per kwartaal betaald. Daarnaast wordt maandelijks de stand van de rekening-courant

afgerekend.

De pensioenuitvoeringskosten worden aan het begin van het jaar op voorschotbasis betaald; aan het eind van hat jaar wordt een

voorlopige afrekening betaald. Na afloop van hat boekjaar vindt de definitieve afrekening plaats.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
(x € 1.000)

BATEN

2013 2012

€ € € €

9. Premies

Ontvangen premies en koopsommen 299.957 291.565
Communicatiekosten 320 232
Uitvoeringskosten 17.13 1 12.584
Overige kosten 1.523 506
Aanvullende storting werkgever in verband met kostendekkende
premie 26.419 37.741

345.350 342.628

De ontvangen premies en koopsommen bestaan uit premies herverzekering ad € 296.476 (vorig jaar: ad € 290.651),

verrekenverschillen op overgenomen pensioenverplichtingen ad € 3.202 (vorig jaar: ad € 1 .057), verrekenverschillen op

overgedragen pensioenverplichtingen ad € 507 (vorig jaar: ad € 27) en ontvangen ANW-hiaatuitkeringen ad € -228 (vorig jaar: ad
€-170).

De kostendekkende en feitelijke premies volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

Kostendekkende premie 345.350 342.628
Feitelijke premie 345.350 342.628

10. Premies herverzekering

Actuariële premies 115.159 116.762
Actuariële koopsommen -824 5.508
Toeslagkoopsommen 39.708 35.939
Vrijgestelde premie -2.444 -2.651
Solvabiliteitsvergoeding 2.082 1.942
Stop-loss 1.144 1.161
Risicopremie voor rendementsrisico 24.111 24.604
Bijdrage voorziening voor langlevenrisico 114.483 103.903
Excassokosten 3.057 3.483

296.476 290.651

Specificatie kostendekkende premie

De kostendekkende premie ad € 345.350 (2012: € 342.628) is als volgt opgebouwd:

Kosten voor inkoop onvoorwaardelijke pensioenaangroei 138.684 144.364
Solvabiliteitsopslag 1 .799 1 .694
Opslag voor pensioenuitvoeringskosten 160.709 145.041
Premie toeslagverlenirig 44.158 51.529

345.350 342.628

De van de sponsor ontvangen premies bedragen € 345.350 (feitelijke premie) en de kostendekkende premie als bedoeld in de
Pensioenwet bedraagt € 345.350.
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2013 2012

€ € € €

11. Directe beleggingsopbrengsten risico fonds

Directe beleggingsopbrengsten vastgoed 1 56 92

Kosten vermogensbeheer -240 -37

-84 55

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de vermogensbeheerder direct bij het fonds in rekening zijn gebracht.

Deze kosten bestaan voor € 76 uit vergoeding voor vermogensbeheer (2012: € 23), kosten voor fiduclair beheer € 39 (2012: € 14)

en projectkosten € 125.

12. Indirecte beleggingsopbrengsten
risico fonds

(On-)gerealiseerde waardeverschillen vastgoed 57 176

(On-)gerealiseerde waardeverschillen aandelen 1.550 317

(On-)gerealiseerde waardeverschillen vastrentende waarden 292 2.03 1

(On-)gerealiseerde waardeverschillen geldmarktbeleggingen 3 3

1.902 2.527

Transactiekosten die voortkomen uit de aan- en verkooptransacties van beleggingen zijn onderdeel van de indirecte

beleggingsopbrengsten.

13. Resultaatdeling uit hoofde van
herverzekering

Resultaatdeling uit hoofde van herverzekering 166.702 360.727

Dit betreft het aandeel van het pensioenfonds in het gerealiseerde resultaat uit de herverzekeringsovereenkomst.

14. Uitkeringen

Ouderdomspensioen 53.465 53.626

Arbeidsongeschiktheidspensioen 2.196 2.28 1

Nabestaandenpensioen 10.425 9.654

Wezenpensioen 378 386

Afkopen 504 1.418

66.968 67.365
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2013 2012

€ € € €

15. Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Ouderdomspensioen 53.465 53.626

Arbeidsongeschiktheidspensioen 2.1 96 2.281

Nabestaandenpensioen 10.653 9.824

Wezenpensloen 378 386

Afkopen 504 1.418

67.196 67.535

16. Mutatie technische voorzieningen

Pensioenopbouw 132.090 136.531

Indexeringen en overige toeslagen 46.584 55.419

Rentetoevoeging 13.259 48.571

Onttrekking pensioenuitkeringen -67.307 -67.987

Wijziging marktrente -1 68.074 185.390

Wijziging actuariële uitgangspunteri 7.1 61 10.196

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 3.694 11.680

Vrijval excassovoorziening -1.334 -1.322

Resultaat op sterfte -6.489 -2.019

Resultaat op arbeidsongeschiktheid -2.031 169

Resultaat op mutaties en overige technische grondslagen -9.138 3.457

-51.585 380.085

De specificatie van de mutatie technische voorzieningen is deels geschat. De schattingsverschillen zijn onderdeel van het resultaat

op mutaties en overige technische grondsiagen.

17. Vermeerdering aandeel herverzekeraar in
de technische voorzieningen

Mutatie aandeel herverzekeraar in de technische voorzieningen
boekjaar -51 .585 380.085
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18. Pensioenuitvoeringskosten

2013 2012

€ € € €

Administratievergoeding (herverzekeraar) 14.562 10.371

Bestuursbureau 1 .883 2.004

Actuariskosten 665 117

Accountantskosten 136 106

Overige kosten 1.711 833

18.957 13.431

De administratievergoeding bestaat uit:
* administratiekosten ad € 3.367 (2012: € 2.349)

• beleggingskosten ad € 11.195 (2012: € 8.022)

De overige kosten bestaan onder andere uit contributies ad € 211 (2012: € 283), werkzaamheden Syntrus Achmea Pensioenbeheer

ad €319 (2012: € 145), fondskosten ad €215 (2012: € 128) en projectkosten ad €710.

Vacatiegelden

Bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad in dienst van Achmea ontvangen geen vergoeding.

Gepensioneerde bestuursleden, gepensioneerde leden van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad, en eden van het

verantwoordingsorgaan die tot de gewezen deelnemers behoren, ontvangen wel een vergoeding. Door het pensioenfonds is in hat

boekjaar €51 (2012: €41) betaald. Daarnaast is € nihil (2012: € 11) meegenomen als schatting san nog te betalen vacatiegelden.

Het totaal aan vacatiegelden is opgenomen onder de overige kosten.

Actuariskosten

De actuariskosten bestaan zowel uit de kosten van de certificerend actuaris, als die van de adviserend actuaris en projectkosten ad

€475.

Accountantskosten

De accountantskosten 2013 ad € 136 (2012: € 106) bestaan uit accountantskosten van KPMG Accountants NV. inzake controle

jaarverslag en DNB-staten huidig boekjaar ad € 51 (andere controleopdrachten € nihil) (2012: € 50), slotnota controle jaarverslag en

DNB-staten voorgaand boekjaar ad € 16 (2012: €18), projectkosten € 15 en overige controieopdrachten (niet KPMG) ad €54

(2012: € 38).

19. Overgenomen pensioenverplichtingen

Overgenomen pensioenverplichtingen 10.043 13.959

Toevoeging aan de technische voorzieningen -13.245 -15.016

Verrekenverschillen op overgenomen pensioenverplichtingen -3.202 -1 .057

20. Overgedragen pensioenverplichtingen

Overgedragen pensioenverplichtingen -10.516 -6.222

Onttrekking aan de technische voorzieningen 10.009 6.195

Verrekenverschillen op overgedragen pensioenverplichtingen -507 -27
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2013 2012

€ € € €

21. Ontvangen intrest

Intrest bank
- 9

Intrest daggeldiening I deposito
- 21

Intrest aanvullende storting werkgever 101 53

101 83

Aantal personeelsieden

Personele informatie

Stichting Pensioenfonds Achmea heeft eveneals vorig jaar geen werknemers in dienst.

Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Apeldoorn, 19 juni 2014

Dhr. J.R.P. van den Brink

Dhr. A.M. de Graaf, voorzitter

Dhr. TJ. van der Helm

Dhr. G.T.J. Meulenbroek

Dhr. F.J. Mittertreiner, secretaris

Dhr. G.A.M. van Son

Dhr. J.M.M. van Tuyl

Dhr. G.C.M. Warmerdam

Stichting Pensioenfonds Achmea
- 70- Jaarverslag 2013



OVERIGE GEGEVENS

1. BESTEMMING RESULTAAT

STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT

Jaarlijks besluit het bestuur of een bedrag en zo ja, welk bedrag in de reserve zal worden gestort.

VOORSTEL BESTEMMING RESULTAAT

Het resultaat over 2013 bedraagt € 195.057 (2012: € 401.024). De onttrekking aan de beklemde reserve bedraagt € 7.338

(toevoeging 2012: € 248.899). Er is voor € 202.395 toegevoegd aan de algemene reserve (2012: € 152.125).

Stichting Pensioenfonds Achmea - 71 - Jaarverslag 2013



2. Actuariële verkiaring

opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Achmea te Utrecht is aan Aon Consulting Nederland cv de opdracht
verleend tot het afgeven van een actuariêle verkiaring als bedoeld in de Pensloenwet over het boekjaar
2013.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensloenfonds.
Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij
gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondsiag liggen aan de jaarrekening. De accountant van
het pensioenfonds heeft mij geInformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid
(materiele juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn
oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb 1k onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van
de Pensloenwet. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens zijn zodanig dat 1k
die gegevens als uitgangspunt van de door mu beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:
• heb ik ondermeer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen

en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld, en
• heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. 1k heb mij een oordeel gevormd over de
waarschijnhijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan
nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het
Koninklijk Actuarleel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een
deugdelljke grondsiag voor mijn oordeel.
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Oordeel

1k heb geconstateerd dat de verplichtingen van het pensioenfonds ultimo 2013 volledig zijn herverzekerd
door middel van een garantiecontract en dat het pensioenfonds vanaf 2014 doorgaat als een eigen
beheer voerend fonds en heb dit betrokken in mijn oordeel. De technische voorzieningen zijn,
overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend
vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op balansdatum ten minste gelijk aan het
wettelijk vereist eigen vermogen.

Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum,
sprake van toereikende solvabiliteit.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126
tot en met 140 van de Pensioenwet.

De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Achmea is naar mijn mening voldoende. Daarbij is in
aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de toeslagen beperkt zijn.

Amsterdam, l9juni 2014

Ir. PM. Wouda, AAG
verbonden aan Aon Consulting Nederland cv
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3. Controleverklaring van de onafliankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen j aarrekening over 2013 van Stichting Pensioenfonds Achmea
te Utrecht gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december2013 en de staat van
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondsiagen voor financiele versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de j aarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwij king van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de j aarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Pensioenfonds Achmea per 31 december 2013 en van het saldo van baten en
lasten over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Bock 2 BW.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en fBW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Bock 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4
BW.

Dc Meern, l9juni 2014

KPMG Accountants N.Y.

W. Teeuwissen RA
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