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VOORWOORD

Hiermee presenteren wij het jaarverslag over het jaar 2015 van Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA). Met dit verslag

geven wij u een beeld van de financiële positie ultimo 2015 en de ontwikkelingen in 2015 van ons pensioenfonds.

Het verslagjaar kenmerkte zich door een groot aantal verschillende bestuurlijke activiteiten. Het bestuur stelde vast dat de

implementatie van de activiteiten van het "Project SPA 2014" afgerond waren, inclusief het herinrichten van de

governance en het aanpassen van overeenkomsten en officiële documenten.

Het bestuur heeft voor 2015 en 2016 een vijftal speerpunten gedefinieerd, waaronder het implementeren van de

wetgeving in het kader van het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) en het doen van een oriëntatie op de eigen

toekomst van het fonds. Deze oriëntatie is ingegeven door de ontwikkelingen in de sector, waaronder de consolidatie van

fondsen en de komst van het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Naast deze activiteiten heeft het bestuur zich indringend bezig gehouden met het formuleren van haar eigen visie op de

toekomst. Deze visie heeft geleid tot een algehele herziening van de strategiekaart van SPA.

Wat de beleggingen betreft stond 2015 in het teken van de implementatie van het in 2014 voorbereide strategische

financieel beleid. Dit hield onder meer in het aanpassen van de beleggingsmix met daarin een verschuiving naar 30%

zakelijke waarden en 70% vastrentende waarden. Bij de implementatie van deze nieuwe mix is de portefeuille ook

gediversifieerd. Voor de renterisico-afdekking is gekozen voor de invoering van een dynamisch afdekkingsbeleid. Aan de

voorgenomen uitbreiding naar reële beleggingen dient nog invulling te worden gegeven.

Het bestuur is tevreden met de stappen die gemaakt zijn in het sturen op kosten en op het gebied van de strategie.

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,

waaronder de Code Pensioenfondsen en de aansluiting van de werkgever Achmea B.V. voor de leden van de raad van

bestuur vanaf 1 januari 2015.

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

Apeldoorn, 31 mei 2016

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea

J.R.P. van den Brink, voorzitter

A.M. de Graaf, secretaris
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KERNCIJFERS

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Aantal

2015

% Aantal

2014

% Aantal

2013

%

Deelnemers (incl. AO-ers) 13.888 39,0 14.935 42,4 12.342 43,4

Gewezen deelnemers 17.165 48,2 15.954 45,4 12.419 43,6

Pensioengerechtigden 4.568 12,8 4.303 12,2 3.705 13,0

35.621 100,0 35.192 100,0 28.466 100,0

Premiebijdragen, saldo overdrachten van rechten, pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten
(x € 1.000)

2015 2014 2013

Premiebijdragen 286.533 220.860 345.350

Saldo overdrachten van rechten risico fonds 393 12.894 -473

Pensioenuitkeringen -70.998 -67.535 -66.968

Pensioenuitvoeringskosten -6.153 -7.186 -7.762

Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves, vermogen (x € 1.000) en dekkingsgraad (%)

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Technische voorzieningen 5.156.300 4.636.661 3.633.559

Stichtingskapitaal en reserves 862.149 1.163.768 755.988

Beleggingen 6.374.477 6.213.267 84.786

Overige activa 765 13.984 21.685

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen - - 3.633.559

Saldo overige vorderingen en schulden -356.793 -426.822 649.517

Aanwezig vermogen 6.018.449 5.800.429 4.389.547

Actuele dekkingsgraad 116,7 125,1 120,8

Beleidsdekkingsgraad 119,8 124,2 -

Reële dekkingsgraad 95,7 - -

TBI-grens (per 30 september 2015) 133,3 - -

Vereiste dekkingsgraad 115,1 111,1 107,5

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2 104,3 101,1

Tot en met 2014 was de actuele dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van het fonds. Vanaf 2015 wordt de

financiële positie bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de

dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Daarnaast moet vanaf 2015 de reële dekkingsgraad per jaareinde worden gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank.

De reële dekkingsgraad ultimo 2015 is gelijk aan 95,7% zijnde: 119,8% (beleidsdekkingsgraad ultimo 2015) gedeeld door

125,2% (de vereiste beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 voor voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de

prijsinflatie). De TBI-grens (toekomstbestendig indexatiebeleid) is de beleidsdekkingsgraad waarbij de toeslag volledig

kan worden toegekend. Laatstgenoemde kan dus bij een reële dekkingsgraad van 100%.
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Vanwege het garantiecontract tot en met 2013 was voor het fonds 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 eigen vermogen bepaald als ware het fonds al in eigen

beheer.

Verdeling beleggingsportefeuille voor risico fonds (x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

% % %

Vastgoedbeleggingen 118.784 1,9 87.452 1,4 3.112 3,7

Aandelen 1.703.591 26,7 970.409 15,6 15.167 17,9

Vastrentende waarden 4.294.373 67,3 4.216.177 67,9 67.139 79,2

Derivaten -107.219 -1,7 468.329 7,5 - -

Overige beleggingen 16.152 0,3 41.614 0,7 -632 -0,8

6.025.681 94,5 5.783.981 93,1 84.786 100,0

Derivaten met negatieve waarde 348.796 5,5 429.286 6,9 - -

6.374.477 100,0 6.213.267 100,0 84.786 100,0

Tot en met 2013 was SPA volledig herverzekerd. Ultimo 2013 is het herverzekeringscontract beëindigd. Per 1 januari

2014 zijn de middelen overgedragen van het herverzekeringsdepot naar SPA. Vanaf 2014 is SPA doorgegaan als een

eigen beheer voerend fonds.

Derivaten met een negatieve waarde worden in de balans onder de overige schulden en overlopende passiva

verantwoord.

Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico fonds (x € 1.000)

2015 2014 2013

Directe beleggingsopbrengsten 119.320 128.150 156

Indirecte beleggingsopbrengsten -92.282 1.181.254 1.902

Kosten vermogensbeheer -11.663 -7.125 -11.435

15.375 1.302.279 -9.377

Beleggingsrendement voor risico fonds

2015

%

2014

%

2013

%

Totaal rendement 1,3 10,9 2,8

Benchmark rendement 1,1 11,1 2,8

Totaal rendement inclusief hedgeportefeuilles 0,5 29,7 2,4
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Franchise (x € 1)

2015 2014 2013

Franchise:

- Pensioenreglement 1 12.854 14.854 15.854

- Pensioenreglement 2 (oud SPAP-deelnemers) 12.854 15.854 15.854

- Pensioenreglement 2006B (oud SPI-deelnemers) 12.854 15.854 18.858*

*De franchises Pensioenreglement 2006B (oud SPI-deelnemers) per 1 januari 2013 zijn:

l IP-medewerkers in dienst vanaf 1 januari 2001: 18.858

l IP-medewerkers in dienst vóór 1 januari 2001: 17.486

l Ex-DTG-ers: 17.168

l Ex-Sterpolis-medewerkers: 14.423

Toeslagverlening per 1 januari boekjaar (%)

2016* 2015 2014 2013

% % % %

Toeslagverlening per 1 januari boekjaar:

- Actieven 1,54 0,00 0,00 1,35

- Inactieven (Pensioenreglement 1) 0,21 0,75 0,90 1,35

- Inactieven (Pensioenregl. 2: oud SPAP-deelnemers) 0,21 0,75 0,90 1,35

- Inactieven (Pensioenregl. 2006B: oud SPI-deelnemers) 0,21 0,75 1,08 1,35

*De toeslagen per 1 januari 2016 zijn in de technische voorzieningen per 31 december 2015 opgenomen.

Zuiver kostendekkende en feitelijke premie (x €1.000)

Zuiver kostendekkende premie 218.599 185.265 345.350

Feitelijke premie 286.533 220.860 345.350
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KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS

Profiel

Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA), statutair gevestigd te Apeldoorn, hierna aan te duiden als "de stichting", "ons

fonds" of "het fonds" is ontstaan op 1 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 pensioenreglementen, die een vertaling zijn van de pensioenovereenkomsten

die de aangesloten ondernemingen (Achmea Interne Diensten N.V., InShared Nederland B.V., InShared Holding B.V. en

Achmea B.V.) zijn aangegaan met hun werknemers. De laatste statutenwijziging was op 29 december 2015.

Bestuur en organisatie

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van ons fonds bestaat uit tien leden. Vijf leden worden voorgedragen door de werkgevers en vijf leden

worden voorgedragen door een voordrachtscommissie, op basis van sollicitaties. Het bestuur benoemt bestuursleden.

Daarnaast kent ons fonds maximaal zes plaatsvervangende bestuursleden. De plaatsvervangende bestuursleden van de

zijde van de werknemers en de pensioengerechtigden worden eveneens op basis van sollicitaties voorgedragen door een

voordrachtscommissie en benoemd door het bestuur.

Eén van de leden die door de werkgevers is voorgedragen, wordt als voorzitter benoemd. De werknemersleden en de

pensioengerechtigden kiezen uit hun midden een secretaris, die tevens plaatsvervangend voorzitter is.

De zittingsduur van bestuursleden bedraagt volgens de statuten vier jaar en bestuursleden zijn eenmaal herbenoembaar.

Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld om de continuïteit met betrekking tot de opgebouwde kennis te

waarborgen.

Eind 2015 bestond het bestuur van het fonds uit de volgende personen (incl. plaatsvervangers):

Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Datum aftreden

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

Vacature (dhr. Friedel) 1e plv. bestuurslid werknemers n.v.t. n.v.t.

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

Vacature (dhr. v.d. Helm) bestuurslid werknemers n.v.t. n.v.t.

Vacature (dhr. Hesse) 1
e

plv. bestuurslid werkgevers n.v.t. n.v.t.

Vacature (mw. Hoogteijling) 1
e

plv. bestuurslid pensioengerechtigden n.v.t. n.v.t.

Dhr. G.T.J. Meulenbroek bestuurslid werkgevers 20 juni 2012 20 juni 2016

Dhr. F.J. Mittertreiner bestuurslid werkgevers 20 december 2012 20 december 2016

Dhr. R.B. Raghoe bestuurslid werknemers 14 december 2014 14 april 2016

Dhr. W.A. Roos 2
e

plv. bestuurslid werknemers 31 oktober 2011 31 oktober 2019

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

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

Dhr. J.M.M. van Tuyl bestuurslid pensioengerechtigden 1 juni 2009 1 oktober 2017

Dhr. G.C.M. Warmerdam bestuurslid werkgevers 23 augustus 2011 23 augustus 2019

Vacature 2
e

plv. bestuurslid werkgevers n.v.t. n.v.t.

*Inmiddels heeft de heer J.R.P. van den Brink besloten per 1 juni 2016 af te treden.
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Bestuurswijzigingen en vacatures

Mevrouw A.W. Hoogteijling en de heren T.J. van der Helm en J.R. Hesse hebben afscheid genomen van het bestuur. Het

bestuur bedankt hen voor hun inzet en bijdragen. Na afloop van het verslagjaar is een aantal personen bereid gevonden

het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap in te vullen. De benoemingen waren bij het opstellen van dit verslag nog

niet geformaliseerd met uitzondering van de benoeming van de heer J.H. Nijhuis als plaatsvervangend bestuurslid.

Bestuurlijke commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld dat verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding van de specifieke

taakgebieden die het fonds kent en het bestuur hierover adviseert.

Eind 2015 kende het fonds de volgende commissies:

- Commissie balansmanagement

- Commissie pensioenen

- Commissie audit & risk

- Voordrachtscommissie

- Verkiezingscommissie (ad hoc commissie)

De commissies worden ondersteund door het bestuursbureau. De commissie balansmanagement wordt ook door een

externe adviseur ondersteund. Naast de commissies kent het fonds een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voert de

dagelijkse leiding van het fonds.

Verantwoordingsorgaan

Ons fonds kent een verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de

werkgevers vertegenwoordigd. Leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van en het uitgevoerde beleid door het bestuur en over de

gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Tevens oordeelt het verantwoordingsorgaan over de uitvoering van de taken

en uitvoering van de bevoegdheden van de raad van toezicht. Verder heeft het verantwoordingsorgaan bij bepaalde

onderwerpen een recht van advies.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan bestaat uit tien leden, waarvan zeven leden van de zijde van de

werknemers, twee leden van de zijde van de pensioengerechtigden en één lid van de zijde van de werkgevers. In verband

met het opgaan van de deelnemersraad in het (nieuwe) verantwoordingsorgaan en het neerleggen van de functie door

een beperkt aantal leden, hebben in 2015 verkiezingen plaatsgevonden. Op 30 april 2015 werd de uitslag van de

verkiezingen bekend. Op 3 juni 2015 zijn de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan geïnstalleerd. Aan het eind van

het verslagjaar was het verantwoordingsorgaan als volgt samengesteld:

Naam Functie Vertegenwoordiging

Dhr. P.O. Bos lid werknemers

Dhr. W.A. van den Broek voorzitter werknemers

Mevr. J.C. Diergaarde-Vente lid pensioengerechtigden

Dhr. Th.J.J. van Dijk lid pensioengerechtigden

Dhr. M.H.W. Hutten lid werknemers

Dhr. J.H. de Jong lid pensioengerechtigden

Mw. I. Kamphuis lid werknemers

Mw. I. F.C. Mulder lid werknemers

Dhr. W.A. Stegink lid werknemers

Dhr. E. Valk secretaris werkgevers

Dhr. E.W.J. Vermeulen lid werknemers

Dhr. C.A.A. Verweij lid werknemers
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De heren C. de Jong, P. de Lange en B.A. Otten zijn in 2014 en 2015 als toehoorder voor vergaderingen uitgenodigd, in

afwachting van het moment waarop de nieuwe leden geïnstalleerd zouden zijn. De heer P.O. Bos is aan het einde van het

verslagjaar afgetreden, evenals de heer Th.J.J. van Dijk. De vacature als gevolg van het aftreden van de heer P.O. Bos is

vervuld door de heer C.A.A. Verweij. De functie van de heer Th.J.J. van Dijk is vervuld door mevrouw J.C. Diergaarde-

Vente. Wij danken allen voor hun inzet voor het fonds.

Intern toezicht

Het intern toezicht heeft de vorm van een raad van toezicht. Het is de taak van de raad van toezicht om de beleids- en

bestuursprocedures, de beleids- en bestuursprocessen en de beheersingsmaatregelen binnen het fonds, de wijze van

aansturing van het fonds en de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn, te

beoordelen.

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

- Dhr. R. Degenhardt

- Dhr. J.P. Nieuwenhuizen

- Dhr. C.A.G. Vernooij

Commissie van beroep

Het fonds kent een geschillenregeling. Als een belanghebbende van het fonds het niet eens is met een beslissing van het

bestuur, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit drie

onafhankelijke personen:

- Mw. L.E.M. Duynstee

- Dhr. E.E.W. Nooij

- Dhr. J. de Winter

Tijdens het verslagjaar zijn geen geschillen aan de commissie voorgelegd.

Compliance officer

Het bestuur heeft een compliance officer aangesteld die de opdracht heeft een correcte naleving van de gedragscode

door alle betrokkenen te bewaken. Het bestuur laat deze functie door mevrouw N.M. Opdam van Holland Van Gijzen

Advocaten en Notarissen LLP uitvoeren. De compliance officer wordt vanuit het bestuursbureau ondersteund.

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 en

beleggingen, 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

De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Voor pensioencommunicatie vindt

ondersteuning plaats door Syntrus Achmea Pensioencommunicatie.

Het fonds wordt bijgestaan door Montae voor actuariële vraagstukken en risicobeheersing op lange termijn. Op het gebied

van beleggingen wordt het fonds bijgestaan door Achmea Investment Management, KAS BANK en Sprenkels &

Verschuren.

Compliance officer Bestuursbureau

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds Achmea

Mr. N.M. Opdam 
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Administrateur Pensioencommunicatie

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Syntrus Achmea Pensioencommunicatie

Adviserend actuaris Beleggingsadviseur

Montae B.V. Sprenkels & Verschuren Actuarissen & Consultants B.V.

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

Verzekeraars overlijdensrisico en premievrijstelling Fiduciair management & strategisch advies

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Achmea Investment Management B.V. (voorheen Syntrus 

Achmea Schadeverzekeringen N.V. Achmea Vermogensbeheer B.V.)

Accountant Certificerend actuaris

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Aon Hewitt Nederland cv

Drs. M. van Zeelst RA Ir. M.J.M. Pernot AAG 

Beleggingsadministrateur en custodian

KAS BANK N.V.

Tijdens het verslagjaar heeft een tenderproces plaatsgevonden in verband met het aanstellen van een ander

accountantskantoor. Dit proces heeft er toe geleid dat PwC thans de accountant van SPA is. De heer M. van Zeelst is met

ingang van boekjaar 2015 verantwoordelijk voor de accountantscontrole. Wij danken KPMG en de heer W. Teeuwissen in

het bijzonder voor de werkzaamheden die hij voor het fonds heeft vervuld.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Achmea

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14



D                VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Achmea

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15



VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Algemeen

Inleiding

In dit verslag geeft het verantwoordingsorgaan op grond van artikel 13, 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 2015 en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Naast hetgeen het verantwoordingsorgaan (VO) zelf heeft waargenomen, is dit oordeel tot stand gekomen op basis van

documenten en andere informatie die verstrekt zijn door Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA).

Overleggen

Het VO is in 2015 maandelijks bijeen geweest. Het VO heeft inhoudelijk uitvoerig gesproken met leden van het

bestuursbureau en van het bestuur over het nieuwe financiële toetsingskader, het beleggingsbeleid en de invloed

daarvan op de indexatiemogelijkheden. Ook is gesproken over de achtergronden van maatschappelijk verantwoord

beleggen.

Daarnaast heeft het VO in 2015 enkele keren overleg gehad met het dagelijks bestuur. Het VO stelt prijs op het overleg

met het bestuur en heeft een frequenter overleg voor ogen.

In november 2015 heeft het VO, tezamen met het bestuur en andere participanten, deelgenomen aan de heidag. Het VO

heeft de heidag als zinvol ervaren.

Het VO heeft tijdens het verslagjaar twee maal gesproken met de raad van toezicht. Tijdens het eerste gesprek heeft de

raad van toezicht verantwoording afgelegd aan het VO.

Het VO bedankt het bestuursbureau voor al hun inzet en werk; dat getuigt van grote toewijding.

Samenstelling

In juni 2015 heeft de samenstelling van het VO een grote verandering ondergaan. In de vergadering van 3 juni zijn

formeel vijf nieuwe leden toegetreden en zijn drie leden teruggetreden. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan

staat beschreven in het jaarverslag in hoofdstuk 'Karakteristieken van het fonds'.

Adviezen

Op 2 juni 2015 ontving het VO de adviesaanvraag voor het toeslagenbeleid. De aanvraag is besproken in de VO-

vergadering van 3 juni 2015. Het VO heeft het bestuur geadviseerd het toeslagenbeleid zoals geformuleerd in de

adviesaanvraag uit te voeren.

Op 7 december 2015 ontving het VO de adviesaanvraag betreffende de aansluiting Achmea B.V. als nieuwe werkgever

bij SPA. Het VO heeft zich op het standpunt gesteld geen bezwaar te hebben tegen het sluiten van een

uitvoeringsovereenkomst met de werkgever Achmea B.V. mits de aansluiting geen nadelige gevolgen heeft voor de

huidige deelnemers, slapers en gepensioneerden. Het VO heeft het bestuur geadviseerd de pensioenregeling van

Achmea B.V. met ingang van 1 januari 2015 tegen de in de voorlegger beschreven kosten en premie uit te voeren.

Oordeel 2015

Het VO beoordeelt het handelen van het bestuur over het algemeen als adequaat. Het bestuur is deskundig en neemt de

besluiten zorgvuldig. Het VO stelt vast dat het bestuur een adequate bestuurscyclus hanteert: het bestuur werkt met

beleidsplannen, actieplannen en een toetsing ervan op de voortgang.
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Communicatie

SPA ontwikkelt diverse initiatieven om duidelijker en gerichter met de deelnemers te communiceren. SPA brengt

regelmatig nieuwsbrieven uit. Communicatie vindt ook plaats via de website.

Ultimo 2015 was er nog geen beleidscommunicatieplan 2016-2020, alleen een actieplan. Het VO benadrukt het belang

van een goed beleidsplan, ook met het oog op de in 2015 in werking getreden Wet pensioencommunicatie. SPA heeft de

verantwoordelijkheid om deelnemers optimaal te informeren, ook over financiële ontwikkelingen die invloed hebben op

hun pensioen.

Risicomanagement

Het VO heeft in voorgaande jaren regelmatig gewezen op het belang van adequaat risicomanagement. Het VO

constateert dat risicomanagement een steeds prominentere plek krijgt binnen SPA. In 2015 zijn weer stappen voorwaarts

gemaakt, met name op het gebied van de rapportage. Het risicomanagement vraagt continue aandacht van het bestuur.

Jaarverslaglegging

Het VO concludeert dat het proces van het jaarverslag de laatste jaren sterk is verbeterd. Het VO is goed in dit proces

meegenomen en in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken over het conceptjaarverslag.

Beleggingsbeleid

Het VO heeft in de loop van 2015 geconstateerd dat de beleggingsmix op hoofdlijnen is ingevuld volgens het strategisch

beleggingsbeleid (70% vastrentende en 30% zakelijke waarden). De allocatie binnen deze categorieën wijkt echter af van

de doelstellingen. Het VO onderschrijft het belang van zorgvuldigheid boven snelheid, maar ziet hierin een risico dat het

beoogde resultaat niet meer te realiseren is.

Toekomst SPA

Het bestuur oriënteert zich op de positie van het fonds in de toekomst. Deze oriëntatie is ingegeven door de

ontwikkelingen in de sector, waaronder de consolidatie van fondsen en de komst van het Algemeen Pensioenfonds 

(APF). Het VO waardeert de wijze waarop het bestuur het VO meeneemt in deze oriëntatie.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea

Het verantwoordingsorgaan

Dhr. W.A. van den Broek

Mevr. J.C. Diergaarde-Vente

Dhr. M.H.W. Hutten

Dhr. J.H. de Jong

Mw. I. Kamphuis

Mw. F.C. Mulder

Dhr. W.A. Stegink

Dhr. E. Valk

Dhr. E.W.J. Vermeulen

Dhr. C.A.A. Verweij
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Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur heeft met waardering kennisgenomen van het oordeel van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is

verheugd met de waardering die het verantwoordingsorgaan uitspreekt voor de inzet en het vele werk dat ook afgelopen

jaar weer is verricht en voor de inspanningen om tot een oordeel te komen. Het bestuur spreekt tevens dank uit voor de

goede harmonie waarin de afstemming steeds heeft plaatsgevonden en de gedegen manier waarop het

verantwoordingsorgaan zich van zijn taak heeft gekweten. Het bestuur zal aan de door het verantwoordingsorgaan

genoemde aandachtsgebieden communicatie, risicomanagement en beleggingsbeleid de nodige aandacht geven.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea

Het bestuur
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

In het verslagjaar 2015 is door het bestuur van SPA veel tot stand gebracht. Het was het tweede jaar in eigen beheer,

waarin verdere verdieping is gegeven aan de verantwoordelijkheden van het bestuur en de haar ondersteunende

commissies.

In 2014 is een intensief traject doorlopen om op basis van de ALM-uitkomsten en in overleg met de cao- partners het

strategisch beleggingsbeleid vorm te geven. Het verslagjaar stond in het teken van de transitie van de

beleggingsportefeuille naar de, op het strategisch beleggingsbeleid gebaseerde, normportefeuille. Dit was de resultante

van de ALM-studie, het overleg met de sociale partners betreffende de risicobereidheid en de hierop volgende besluiten

van het bestuur, waarbij ook het verantwoordingorgaan is betrokken. Bij de inrichting van de strategische portefeuille en

het hieruit voortvloeiende hogere risicoprofiel heeft de indexatieambitie van SPA een wezenlijke rol gespeeld.

In het verslagjaar is ook het nieuwe FTK van kracht geworden. De risicohouding van het fonds is afgestemd met de

sociale partners. Het bestuur is erin geslaagd de vele activiteiten, waaronder wijzigingen in een aantal fondsdocumenten,

tijdig te realiseren.

SPA maakt deel uit van een pensioenwereld die sterk in beweging is. In de pensioensector is een consolidatieslag

gaande. Gedurende het jaar heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de strategische positionering van SPA.

Verschillende toekomstscenario's zijn verkend, variërend van zelfstandig blijven, fusie, of het oprichten van, dan wel

deelnemen aan een APF. De werkgroep Strategie heeft in december een definitieve strategiekaart en een

plateauplanning voor SPA opgeleverd. Hierin wordt per fase helder gemaakt op welke wijze en met welke KPI's, de

strategische doelstellingen bereikt kunnen worden in de komende jaren. Dit legt een degelijke basis voor de toekomst.

Het project Toekomst SPA is van start gegaan waarin de verschillende scenario's in kaart worden gebracht en met elkaar

worden vergeleken. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2016 zichtbaar worden.

Op het gebied van risicomanagement is vooruitgang geboekt. De resultaten van het in control framework, inclusief de

door de uitvoeringsorganisaties afgegeven ISAE-rapportages en de periodieke rapportages en het risicomanagement van

het fonds zelf, zouden uiteindelijk het bestuur van het fonds voldoende aanknopingspunten moeten bieden om tot zijn

eigen In Control Statement (ICS) te komen.

Hoewel, onder meer door de nieuwe wet- en regelgeving de dekkingsgraad onder druk staat, blijft SPA relatief een

financieel gezond fonds. Door de daling van de (beleids-)dekkingsgraad ontstaat druk op de indexatie-ambitie van het

fonds. Het Financieel Dagblad heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de resultaten van pensioenfondsen in Nederland. Uit

dit onderzoek is gebleken dat SPA met haar beleggingsbeleid relatief prima heeft gepresteerd. In de periode 2009 tot en

met 2014 heeft SPA het hoogste rendement binnen de sector gerealiseerd.

In 2015 bleek het opnieuw moeizaam voor het bestuur zich kwalitatief te versterken op de gebieden vermogensbeheer,

financiën en risicomanagement.

Naast dit zorgpunt is verdere verbetering nodig: de RvT doet daartoe een aantal aanbevelingen, o.a. op het gebied van

resultaatgerichtheid, snelheid, risicomanagement, budgetcyclus en kostenbeheersing.
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De aanstellingstermijn van de huidige RvT loopt af op 1 juli 2016. Gedurende de afgelopen 6 jaar heeft het fonds in veel

opzichten een stevige ontwikkeling doorgemaakt. De raad van toezicht dankt het bestuur voor de constructieve

samenwerking en wenst het bestuur veel succes met de verdere groei en professionalisering in de komende jaren.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea

De raad van toezicht

Dhr. R. Degenhart

Dhr. J.P. Nieuwenhuizen

Dhr. C.A.G. Vernooij

Reactie van het bestuur op het verslag van de raad van toezicht

Het bestuur dankt de RvT voor het uitgebrachte verslag. Het bestuur kijkt terug op een enerverend bestuurlijk jaar waarin

wederom constructief is samengewerkt met de raad van toezicht. Het bestuur is verheugd met de constatering van de

raad van toezicht dat de raad heeft waargenomen dat SPA belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van de transitie

van de beleggingsportefeuille, de strategische positie van het fonds en het risicomanagement, evenals de constatering

dat, hoewel de dekkingsgraad onder druk staat, SPA relatief nog steeds een financieel gezond fonds is. Met de raad van

toezicht is het bestuur tevreden over het resultaat dat voor de toekomst van SPA in 2015 is bereikt.

Het bestuur onderkent de door de raad van toezicht beschreven situatie dat in 2015 opnieuw is gebleken dat het

moeizaam voor het bestuur is zich kwalitatief te versterken op de gebieden vermogensbeheer, financiën en

risicomanagement.

Op 1 juli 2016 treden de leden van de raad van toezicht af. Het aftreden hangt samen met het verstrijken van de

reglementair vastgelegde zittingstermijn. Het bestuur dankt de raad van toezicht voor het feit dat zij het fonds in de

afgelopen zes jaar kritisch, doch altijd op een constructieve wijze, heeft gevolgd en het bestuur met raad heeft bijgestaan.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea

Het bestuur
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BESTUURSVERSLAG

Inleiding

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

pensioenontwikkelingen in het jaar 2015. 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 2015 van toepassing zijn.

Het bestuur heeft voor 2015 en 2016 de volgende speerpunten benoemd. Dit betreft de onderwerpen waarop het bestuur

zijn aandacht heeft gericht / richt:

- het implementeren van de gevolgen van het nieuwe financieel toetsingskader (FTK)

- het vergroten van de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij SPA

- een oriëntatie op de toekomst van het fonds

- het verstevigen van het risicomanagement

- het verstevigen van het uitbestedingsbeleid

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in het verslagjaar elf maal vergaderd. Was 2014 in bestuurlijk opzicht al een druk jaar, 2015 was zo

mogelijk een jaar met nog meer activiteiten, waarvan de belangrijkste waren een blik op de toekomst van het fonds en het

implementeren van de gevolgen van de nieuwe wetgeving rondom het FTK.

Jaarlijks organiseert het bestuur van het fonds een heidag in aanwezigheid van de organen, de externe adviseurs en de

beleidsmedewerkers van het bestuursbureau. Heidagen 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. Tijdens de heidag van 2015 stond de toekomst van het fonds en een discussie

over de herkenbaarheid en betrokkenheid van het fonds centraal.

Tijdens het verslagjaar hebben onder meer de onderstaande onderwerpen op de agenda van de bestuursvergaderingen

gestaan. Overigens maken ook de andere onderdelen van dit verslag op reguliere basis deel uit van de agenda van het

bestuur.

Implementatie gevolgen nieuwe FTK

Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd.

Het betreft principes van marktwaardering, risicogebaseerde financiële eisen en transparantie. Het vereist eigen

vermogen is een risico-afhankelijke maatstaf. Met het toenemen van de mate waarin het fonds aan risico's bloot staat,

neemt het vereist eigen vermogen ook toe. Met transparantie wordt beoogd op een zuivere en objectieve manier de

financiële positie van het fonds in kaart te brengen en openbaar te maken. Vanwege de complexiteit en omvang van de

implementatie van deze nieuwe wetgeving heeft het bestuur besloten voor 2015 deze als een van de speerpunten te

benoemen.

Een belangrijke activiteit die met het implementeren van de wetgeving samenhing was het uitvoeren van een

zogenaamde haalbaarheidstoets welke jaarlijks dient te worden uitgevoerd. Deze toets is ingevoerd ter vervanging van de

huidige continuïteitsanalyse en de consistentietoets. Voor pensioenfondsen wordt de haalbaarheidtoets een belangrijk

instrument met het doel inzicht en onderbouwing in de toekomstige financiële positie van het fonds te verkrijgen. De

haalbaarheidtoets kent een prognoseperiode van 60 jaar waarbij op basis van een groot aantal scenario's de diverse

pensioenresultaten worden berekend. Verder is het fonds met sociale partners in gesprek gegaan om gezamenlijk een

draagvlak te creëren voor de risico's. De mate waarin risico wordt gelopen is immers bepalend voor de kans in hoeverre

toeslagen wel of niet kunnen worden gerealiseerd. SPA heeft in het verslagjaar twee vergaderingen met de sociale

partners gehouden welke verantwoordelijk zijn voor de cao van Achmea. Bij het beleid en de uitvoering daarvan wordt

rekening gehouden met de risicohouding van de sociale partners.
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De wet bepaalt dat pensioenfondsen een financieel crisisplan moeten hebben waarin regels staan over het te voeren

beleid in geval van een financiële crisis. SPA heeft na afloop van het verslagjaar een dergelijk plan aan de actuariële en

bedrijfstechnische nota (abtn) toegevoegd, waarmee de wetgeving in verband met de FTK volledig is geïmplementeerd.

Strategie 2020

Gelet op de ambitie van het bestuur om het fonds te worden waar werkgevers en werknemers zich graag bij aansluiten,

heeft het bestuur in 2014 een start gemaakt met een visie op haar eigen toekomst. Er zijn antwoorden gezocht op vragen

als: Welke visie past bij de nieuwe wereld? Welke kernwaarden wil SPA hanteren? Wat zijn de kernwaarden en welk

hoger doel wil SPA nastreven? 

Nadat met de organen van SPA indringend is gesproken en nagedacht over de toekomst van het fonds, is een

zogenaamde strategiekaart ontwikkeld. Een daartoe in het leven geroepen werkgroep heeft zich in het verslagjaar bezig

gehouden met een uitwerking daarvan door middel van het vertalen van de strategie naar concrete activiteiten en

normen. Het bestuur heeft de door de werkgroep geformuleerde voorstellen besproken en heeft hiermee ingestemd.

Tijdens het verslagjaar was de uitwerking van de activiteiten naar concrete acties nog niet afgerond. Afronding daarvan

vindt in 2016 plaats.

Vergroten herkenbaarheid en betrokkenheid van SPA

In 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van de strategie voor SPA voor de komende jaren. Deze vormt de (verdere) basis

voor de communicatie en daarbij het vergroten van de herkenbaarheid en betrokkenheid. Eind 2015 is een eerste

verkenning gedaan. In 2016 wordt dit uitgebouwd om uiteindelijk te komen tot een merkbeleid voor SPA met de

bijbehorende (communicatieve) uitingen.

Oriëntatie op de toekomst van SPA

Gelet op de ontwikkelingen in de pensioenwereld, bijvoorbeeld de ontwikkeling van consolidatie van pensioenfondsen en

de komst van het Algemeen Pensioenfonds (APF), heeft het bestuur van SPA een oriëntatie op haar eigen toekomst te

doen. Gelet op de omvang van dit onderzoek heeft het bestuur besloten dit als speerpunt voor 2015 en 2016 te

definiëren. Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur een heidag georganiseerd met het doel na te denken over de opzet

van dit onderzoek. De uitkomst hiervan was dat dit onderzoek drie deelonderzoeken kent:

- een onderzoek naar de (on)wenselijkheid om de huidige situatie als "stand alone"-fonds te continueren

- een onderzoek naar de (on)wenselijkheid om samen te gaan werken met een ander pensioenfonds

- een onderzoek naar de (on)wenselijkheid om aansluiting te zoeken bij een APF

Het bestuur heeft daartoe een stuurgroep in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor coördinatie van de

onderzoeken. Ondersteuning van de stuurgroep vindt plaats door het bureau Montae.

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur een eerste aanzet aan de deelonderzoeken gegeven. Er zijn onderzoekformats

opgesteld evenals criteria waarlangs de opties objectief meetbaar zijn. De werkzaamheden lopen door in het verslagjaar

2016. De stuurgroep presenteert voor de zomer 2016 haar onderzoeksresultaten aan het bestuur.

Verstevigen risicomanagement

In 2015 zijn de eerste stappen gezet om het risicomanagement aan te passen aan de situatie van eigen beheer. SPA is

een eigen beheer pensioenfonds met 6 miljard vermogen en heeft een nieuwe ambitieuze strategie (2020) ontwikkeld met

het gewaagd doel: "Wij zijn het pensioenfonds waar iedere deelnemer en werkgever graag bij aansluit". In de huidige

groeifase waarin SPA verkeert, in de wereld waarin de volatiliteit van financiële markten groot is en waarin de wet- en

regelgeving toeneemt, waarin de toekomst van het stelsel (pensioendialoog) onderwerp van discussie is, is het belang

van risicomanagement voor SPA groot.

Het fonds heeft het verstevigen van het risicomanagement als speerpunt gedefinieerd. Als basis voor de governance van

het risicomanagement heeft het bestuur de taken en verantwoordelijkheden rondom het risicomanagementproces

vastgelegd.
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De bestuurlijke commissies van SPA zijn gedelegeerd verantwoordelijk voor de aan hen toegewezen risico's. Zij dienen

bij het signaleren van de risico's in overleg met de risicomanager acties te ondernemen. De commissie A&R faciliteert,

coördineert, signaleert en rapporteert over de diverse risicogebieden onder begeleiding van de risicomanager binnen het

bestuursbureau. De commissie Audit & Risk beoordeelt ook jaarlijks de bevindingen van externe partijen als de

accountant, actuaris en compliance officer ten aanzien van het risicomanagement en adviseert het bestuur eventueel,

indien hiertoe aanleiding is, in het nemen van aanvullende controles (audits). De risicomanager is altijd de schakel tussen

de commissies en de commissie Audit & Risk.

Voor 2015 is een actieplan risicomanagement opgesteld. Doelstelling van de commissie Audit & Risk is invulling geven

aan de speerpunten (acties) betreffende risicomanagement. Het fonds heeft de volgende speerpunten gedefinieerd:

- Eén risicomanagementtaal (één integraal risicomonitor);

- Invulling geven aan de risicobehoefte SPA in eigen beheer;

- Eigenaarschap risico (eerste lijn) toebedelen;

- Kwartaalrapportage vernieuwen;

- Adequate beheersing van belangrijke risico's;

- Business control.

Het bestuur heeft op basis van een gedegen tenderproces een nieuwe tool voor risicomonitoring (RisicoMaat) in gebruik

genomen ter ondersteuning van het risicomanagementproces. De commissie Audit & Risk heeft in overeenstemming met

de andere commissies en het dagelijks bestuur gezorgd voor een initiële invulling voor RisicoMaat. In dit proces zijn ook

de onderzoeksresultaten verwerkt uit de integriteitsrisicoanalyse welke in het laatste kwartaal van 2015 is uitgevoerd. De

integriteitsrisicoanalyse is uitgevoerd met het hele bestuur en heeft geresulteerd in een adequate analyse van de

integriteitsrisico's en heeft bijgedragen aan de kennis en belang van dit onderwerp. Deze ontwikkeling en de structurele

aandacht voor de risico's (bespreking van de risico's door de commissies en het dagelijks bestuur per kwartaal) heeft

ertoe geleid dat het belang van risicomanagement is toegenomen en zijn waarde heeft gekregen.

Daarnaast is de kwartaalrapportage (dashboard) in vorm en inhoud doorontwikkeld en gewijzigd naar de wensen van het

bestuur. De rapportage geeft een totaaloverzicht weer van de financiële cijfers (dekkingsgraad, beleggingen, balans,

V&W), control op uitbesteding, risicomanagement, pensioendesk, klachten en highlights van de commissies.

Het bestuur heeft geconstateerd dat de speerpunten naar tevredenheid zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen aan het

verstevigen van het risicomanagement. Uitdagingen voor 2016 zijn het aantoonbaar in control zijn op de terreinen

planning en control, demand management (in control zijn op de uitbestede diensten), uitvoering beheersmaatregelen

risicomanagement en interne processen. Het toetsen van deze werkzaamheden aan de vereiste normen (key controls)

noemen we business control en is onderdeel van risicomanagement.

Financiële positie en dekkingsgraad

Belangrijk punt van voortdurende aandacht van het bestuur is de financiële positie van het fonds die mede bepaald is

door de lage rentestand. Op balansdatum voldoet SPA aan de eisen voor het aanhouden van het vereist eigen vermogen.

Daardoor was het opstellen van een herstelplan voor het fonds niet aan de orde. SPA heeft in 2015 niet in een 

(reserve)tekortsituatie verkeerd. In 2015 zijn er twee aanpassingen in de rekenrente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen doorgevoerd, namelijk het vervallen van de driemaandsmiddeling en het wijzigingen van de UFR-

systematiek. Vanaf 2015 moet er een beleidsdekkingsgraad uitgerekend en aan DNB gerapporteerd worden. De

dekkingsgraad zonder 3-maands middeling (maar met UFR) is berekend op 116,7% ultimo 2015. De

beleidsdekkingsgraad is 119,8%. De laatste is het gemiddelde van de laatste 12 maanden.
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Pensioenregeling

SPA kent een middelloonregeling die op CDC-financiering is gebaseerd, dat wil zeggen dat de werkgever een vooraf

bepaalde premie betaalt, waaruit de opbouw wordt gefinancierd. In die premie is tevens een opslag begrepen voor het

financieren van de toeslagverlening. Ook de deelnemers voor wie de uitvoering van de Achmea pensioenregeling tot en

met 2013 bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) lag, zijn vanaf 1 januari 2014 deelnemer bij SPA.

Dat geldt ook voor de directieleden (vanaf 1 januari 2014) en de leden van de raad van bestuur (vanaf 1 januari 2015),

voor wie eerder door de werkgever een verzekering elders was afgesloten.

Beleggingsplan 2015

Jaarlijks wordt door het bestuur van SPA een beleggingsplan vastgesteld. In het beleggingsplan voor 2015 is het in 2014

ontwikkelde strategisch beleggingsbeleid nader uitgewerkt in een strategische portefeuille. In het beleggingsplan was een

plan voor de omvorming van de beleggingsportefeuille naar die nieuwe strategische portefeuille opgenomen. Daarnaast

was in het beleggingsplan een plan voor nader invulling van het kwantitatieve risicobeleid opgenomen. Het bestuur had

de commissie balansmanagement gemandateerd uitvoering te geven aan het beleggingsplan. Die commissie heeft

gedurende het jaar aan het bestuur verantwoording afgelegd over de door haar aan het beleggingsplan gegeven

uitvoering.

Het strategische beleggingsbeleid is op hoofdlijnen geformuleerd. De aan te houden beleggingsmix bestaat voor 70% uit

vastrentende waarden en 30% uit zakelijke waarden. Daarnaast wordt het renterisico volgens een dynamische staffel

afgedekt. Daarbij is de ondergrens gesteld op afdekken van 50% van het renterisico afgemeten aan de risicovrije rente 

(zonder UFR). Verder geldt dat bij hogere rentes de afdekking wordt verhoogd.

In de strategische portefeuille is een allocatie opgenomen naar reële beleggingen. SPA verstaat daaronder de

categorieën vastgoed en infrastructuur. In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van

specifiek beleid voor deze beleggingscategorie. Er is een studiedag over georganiseerd voor het bestuur en er is

aandacht besteed aan randvoorwaarden voor de beleggingen. Er heeft echter nog geen besluitvorming over beleid

plaatsgevonden. Door de commissie balansmanagement is gekozen het besluitvormingstraject daarvoor zorgvuldig en

afgewogen plaats te laten vinden. Er is inmiddels een specifiek plan gemaakt voor het formuleren en vervolgens

implementeren van beleid.

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 fonds zijn

beschreven. Het bestuur van SPA past dit beleidsstuk jaarlijks, aan de hand van de ontwikkelingen, aan. Ook in het

verslagjaar heeft een aantal aanpassingen in de abtn plaatsgevonden. In de wetgeving rondom het nieuwe FTK is

bepaald dat een financieel crisisplan deel uitmaakt van de abtn. Dat plan is ook in de abtn opgenomen.

Jaarverslag 2014

Het bestuur heeft in de vergadering van juni 2015 het jaarverslag over 2014 vastgesteld. Het verslag kreeg instemming

van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

Governance van het fonds

In het verslagjaar is de governance van het fonds aangepast. De aanpassing betreft de voordracht van

vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het SPA-bestuur. SPA kent een voordrachtscommissie die tot taak

heeft aspirant-bestuursleden voor te dragen. Zij deed dit voor zowel de werknemersgeleding als voor de geleding van de

pensioengerechtigden. DNB heeft aangegeven dat dit laatste wettelijk niet mag. SPA heeft haar procedures en

documenten hierop aangepast. De aanpassing van de procedure houdt in dat de voordracht van aspirant-bestuursleden

van de zijde van de pensioengerechtigden voortaan plaatsvindt door de vertegenwoordigers in het

verantwoordingsorgaan die in dat orgaan namens de pensioengerechtigden zitting hebben.
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Statuten en reglementen

Het bestuur heeft in het verslagjaar de statuten aangepast. De statuten zijn gescreend op onvolkomenheden en is de

regeling inzake de aanwezigheid bij bestuursvergaderingen geflexibiliseerd. Voorts zijn enkele opmerkingen van DNB

verwerkt. Tot slot zijn de statuten aangepast in verband met het bestuursbesluit inzake de instemming van het bestuur de

leden van de raad van bestuur van Achmea bij het fonds onder te brengen.

Ook is in het verslagjaar het pensioenreglement aangepast. De wijzigingen hangen samen met de invoering van het

nieuwe FTK. Voorts hebben per 1 januari 2015 een aantal wettelijke wijzigingen plaatsgevonden welke gevolgen voor het

reglement hebben. Tot slot heeft DNB een toetsing uitgevoerd op de fondsdocumenten van SPA en zijn hierover enkele

opmerkingen gemaakt welke hebben geleid tot een aanscherping van het pensioenreglement.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Achmea heeft ten behoeve van al haar dochters en de aan haar gelieerde entiteiten een beroeps- en

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het SPA-bestuur heeft, gezien de aard van de risico's, een eigen separate

verzekeringsdekking afgesloten. In het verslagjaar is, nadat hiervoor offertes zijn opgevraagd, de (aanvullende)

verzekering afgesloten voor de duur van één jaar en de verzekering wordt jaarlijks verlengd.

Uitbesteding

SPA voert de pensioenen in eigen beheer. De uitvoering van de pensioenadministratie vindt plaats door Syntrus Achmea

Pensioenbeheer en het fiduciaire vermogensbeheer is bij Achmea Investment Management (Achmea IM; voorheen

Syntrus Achmea Vermogensbeheer) ondergebracht. KAS BANK is de custodian, administrateur en compliance monitor

voor de beleggingen. De overdracht van de financiële administratie en het collateral management van Achmea IM naar

KAS BANK heeft per 1 januari 2015 plaatsgevonden.

Uitvoeringsovereenkomsten

Met de aangesloten werkgevers Achmea Interne Diensten N.V., InShared Nederland B.V. en InShared Holding B.V. is per

1 januari 2014 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten voor de duur van vijf jaar. De wijzigingen van de

uitvoeringsovereenkomsten betreffen met name gewijzigde financieringsafspraken. Met Achmea B.V. is per 1 januari

2015 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten voor de periode van vier jaar.

Toeslagverlening

Voor de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers is per 1 januari 2015 een toeslag van 0,75% verleend. De

hoogte was overeenkomstig de stijging van het prijsindexcijfer over de referteperiode. Daarnaast zijn er afspraken

gemaakt over de toeslagverlening voor de aanspraken die zijn achtergebleven bij SBZ dan wel bij AP&L (voor de

directieleden en leden van de raad van bestuur).

Voor de aanspraken en uitkeringen van degenen die tot 1 januari 2014 pensioen bij SBZ dan wel tot 1 januari 2014 bij

AP&L (directieleden), dan wel tot 1 januari 2015 bij AP&L (raad van bestuur) hebben opgebouwd of ontvingen, is de

afspraak gemaakt dat SPA een gelijke toeslag verleent over deze daar achtergebleven aanspraken of uitkeringen. Er

vindt wel een vermindering plaats met de toeslag die SBZ/AP&L verleent. SBZ heeft de pensioenen van die aanspraken

en uitkeringen per 1 januari 2015 met 0,7% verhoogd; bij AP&L was de verhoging 0%. Dit betekende dat SPA de

aanspraken en uitkeringen met 0,05% (SBZ) dan wel met 0,75% (AP&L) heeft verhoogd, zodat de totale verhoging van

deze aanspraken voor het individu eveneens 0,75% bedroeg. Deze verhoging van de aanspraken en uitkeringen door de

toeslagverlening vinden bij SPA plaats.

Voor de actieven is de ambitie voor de hoogte van de toeslagverlening gekoppeld aan de wijziging van de algemene

salarisverhoging van de Achmea-cao. De salarissen zijn in het verslagjaar per 1 februari 2015 met 1% verhoogd. Omdat

voor het fonds de peildatum voor de toeslagverlening 1 januari is, zijn de opgebouwde aanspraken van de actieve

deelnemers in het verslagjaar niet verhoogd.
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Per 1 januari 2016 is een voorwaardelijke toeslag verleend van 1,54% voor deelnemers en 0,21% voor slapers en

gepensioneerden. Voor de SBZ-populatie zijn de opgebouwde rechten vóór 1 januari 2014 verhoogd met 0,11% in

aanvulling op de door SBZ zelf verleende toeslagen.

Extern toezicht

Autoriteit Financiële Markten

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

pensioenfondsen en op de communicatie van pensioenfondsen. Het communicatiebeleid van SPA houdt rekening met de

beleidsregels voor communicatie van de AFM. In 2015 heeft de AFM geen onderzoeken bij het fonds uitgevoerd.

De Nederlandsche Bank

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

pensioenregelgeving. De speerpunten voor 2015 waren de implementatie van de nieuwe FTK-regelgeving, evenwichtige

belangenafweging bij premievaststelling, de werking van de wet versterking bestuur pensioenfondsen en de

implementatie van het APF. In 2015 heeft het fonds constructief met DNB overleg gevoerd. Op 5 oktober heeft een

kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouder en het voltallige bestuur.

DNB heeft in het verslagjaar een toets op de pensioenreglementen van SPA uitgevoerd. Daaruit kwam onder meer naar

voren dat de wijze van voordracht van pensioengerechtigden bij SPA niet conform de wettelijke voorschriften is ingericht.

SPA heeft de procedure en de statuten ten aanzien van dit onderwerp aangepast. Elders wordt op het gewijzigde proces

van voordracht ingegaan. Bij een toets op de abtn kwam naar voren dat het financieel crisisplan hier nog niet aan was

toegevoegd. Dit crisisplan is kort na afloop van het verslagjaar aan de abtn toegevoegd.

DNB heeft in het verslagjaar een themaonderzoek uitgevoerd naar de beheersing van het risico op

belangenverstrengeling door pensioenfondsen. SPA is voor dit onderzoek niet gevraagd om deel te nemen, maar heeft dit

op eigen initiatief alsnog gedaan. DNB heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal best practices voor de sector

gepubliceerd. Dit heeft voor SPA niet geleid tot aanpassingen.

Aan het eind van het verslagjaar informeerde DNB het fonds over de aanstelling van een nieuwe toezichthouder en een

verzwaring van de toezichtsklasse voor SPA (de zogenaamde T3-toezichtsklasse). Deze verzwaring hangt samen met de

stijging van de omvang van het vermogen van SPA. SPA heeft kort na afloop van het verslagjaar een

kennismakingsgesprek met de nieuwe toezichthouder gevoerd. SPA is tijdens dat gesprek uitgenodigd alsnog deel te

nemen aan een tweetal onderzoeken van DNB. Het eerste onderzoek betreft een onderzoek dat bij de grote

pensioenfondsen is uitgevoerd over de toekomstvisie en strategie van de fondsen. Daarnaast heeft DNB in 2014 / 2015

door middel van een self assessment een onderzoek gevoerd naar de beheersing van IT-risico's. DNB heeft SPA

gevraagd aan beide onderzoeken alsnog deel te nemen. De bevindingen van deze onderzoeken waren bij het opstellen

van dit verslag nog niet bekend.

Deskundigheidsbevordering

In het kader van de deskundigheidsbevordering hanteert SPA een geschiktheidsplan. Toetsing van de geschiktheid vindt

plaats aan de hand van een aantal aandachtsgebieden, waaronder het besturen van een organisatie, relevante wet- en

regelgeving, financiële aspecten en communicatie. De geschiktheid wordt jaarlijks getoetst voor individuele bestuursleden

en voor het bestuur als geheel. De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in de deskundigheidsmatrix. Ook in het afgelopen

jaar heeft het bestuur besloten gebruik te maken van het 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, evenals vorig jaar, onder leiding van een deskundige op

dit gebied, uitvoerig is besproken en zijn er concrete actiepunten afgesproken waarvan de uitvoering tot doel heeft het

verbeteren van het (zelf)functioneren van het bestuur.
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Ook draagt de 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 de raad van toezicht en door DNB.

Naleving wet- en regelgeving 

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:

- het fonds in het boekjaar 2015 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;

- het fonds in het boekjaar 2015 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven;

- in het boekjaar 2015 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld.

Code Pensioenfondsen

Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden als document van zelfregulering van de sector. Deze

code vervangt de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Per 1 juli 2014 is de Code ook wettelijk verankerd in de

Pensioenwet.

De Code gaat onder meer in op de taak en werkwijze van het bestuur, verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht,

maar ook diversiteit, integer handelen en geschiktheid. De normen van de Code Pensioenfondsen zijn een aanvulling op

wet- en regelgeving. Deze normen zijn in principe leidend, maar pensioenfondsen kunnen gemotiveerd van de Code

afwijken volgens het 'pas toe of leg uit-beginsel'.

Het bestuur wil echter zoveel mogelijk de Code volgen en heeft met een inventarisatie vastgesteld dat het pensioenfonds

voor het merendeel aan de Code voldoet. Op diverse plekken in dit jaarverslag is vastgelegd hoe door SPA invulling aan

de normen wordt gegeven. Onderstaand is een opsomming opgenomen van de punten waarbij SPA afwijkt van de Code

met opgave van de reden:

Omschrijving van de norm Afwijking Toelichting
Norm 45
Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door 
belanghebbenden, zo mogelijk door het orgaan zelf, met 
betrokkenheid van een ander orgaan van het 
pensioenfonds. Een bestuurslid wordt benoemd en 
ontslagen door het bestuur, na het horen van de raad 
van toezicht over de procedure. Een lid van de raad van 
toezicht of visitatiecommissie wordt benoemd door het 
bestuur na bindende voordracht van het 
verantwoordingsorgaan en wordt ontslagen door het 
bestuur na bindend advies van het 
verantwoordingsorgaan. 

Hieraan wordt voldaan, 
met uitzondering van de 
“bindende voordracht en 
advies” van het VO.

SPA wijkt af van de 
“bindende voordracht en 
advies” van het VO. SPA 
hanteert het adviesrecht .

Norm 75
Een (mede)beleidsbepaler meldt het voornemen een 
nevenfunctie te aanvaarden of voort te zetten aan de 
compliance officer. Het maakt hiervoor niet uit of de 
nevenfunctie betaald of onbetaald is. 

SPA meldt nevenfuncties 
aan het dagelijks bestuur 
in plaats van aan de 
compliance officer. SPA 
publiceert de 
nevenfuncties niet, maar 
meldt op de website dat 
de nevenfuncties op te 
vragen zijn. 

Naar aanleiding van de trend 
in de praktijk en de oproep 
van de 
Monitoringscommissie tot 
meer transparantie wordt 
hiernaar in 2016 opnieuw 
gekeken. 
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Gedragscode

Jaarlijks ondertekenen de bestuursleden, de leden van de raad van toezicht, 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 geëvalueerd. Het bestuur heeft vastgesteld

dat de gedragscode is nageleefd.

Tijdens het verslagjaar is de gedragscode aangepast. De wijzigingen houden verband met een algehele herziening /

modernisering van de regeling. Voorts is de regeling "ongewenst gedrag" aan de regeling toegevoegd.

Tot slot heeft het bestuur een rapport van de compliance officer over de naleving van de gedragscode over het jaar 2014

ontvangen en besproken. De compliance officer heeft vastgesteld dat het bestuur de compliance- aangelegenheden die

zich in het jaar hebben voorgedaan, adequaat en efficiënt heeft opgepakt. Zij heeft enkele aandachtspunten aan het

bestuur meegegeven met betrekking tot het administratieve vastleggingsproces. Deze aandachtspunten zijn in 2015

opgevolgd.

Communicatie

SPA hecht grote waarde aan goede en duidelijke communicatie met alle betrokken doelgroepen. Hiervoor is, als afgeleide

van het strategisch meerjarenbeleidsplan, een communicatie meerjarenbeleidsplan opgesteld. Jaarlijks wordt, rekening

houdend met de door het bestuur vastgestelde speerpunten voor het nieuwe jaar, een communicatie-actieplan opgesteld.

Naast de reguliere communicatie-activiteiten, zoals het onderhouden van de website, het sturen van nieuwsberichten en

het verzorgen van de (juistheid van de) wettelijke communicatie was dit jaar extra aandacht voor de communicatie

rondom de wijzingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015: de aanpassing van het opbouwpercentage en de

maximering van het pensioengevend salaris op € 100.000.

In een campagne 'SPA laat zien waar jij NU staat' is grootscheeps aandacht gegeven aan de introductie van het

deelnemersportaal en de nieuwe pensioenplanner. Dit gebeurde in combinatie met het uitsturen van het jaarlijks uniform

pensioenoverzicht. Met de puzzel als metafoor, de inzet van diverse communicatiemiddelen en met de website als

centraal punt is het vergroten van het persoonlijk inzicht het doel van de campagne geweest. SPA ziet de deelnemer als

regisseur van zijn pensioen waarbij SPA de deelnemer faciliteert.
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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 geïndexeerd middelloonsysteem. De opbouw van de rechten is

gebaseerd op een pensioengrondslag, berekend als het pensioengevend salaris minus een franchise. De bijdragen van

de deelnemers worden berekend als een percentage van de pensioengrondslag. Deze worden door de aangesloten

werkgevers ingehouden op het salaris van de deelnemers.

De financiering van de regeling vindt plaats op basis van een collectief beschikbare premie van de aangesloten

werkgevers aan het pensioenfonds.

Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de verlaging van de franchise

naar € 12.854 en de wijziging van het opbouwpercentage van 2% naar 1,875%. Ook vindt de opbouw vanaf 1 januari

2015 maximaal plaats over een fulltime pensioengevend salaris van € 100.000. Deze wijzigingen zijn het gevolg van

aanpassingen in de fiscale wetgeving.

Premiebeleid

Met de aangesloten werkgevers is in de uitvoeringsovereenkomsten een CDC-regeling overeengekomen waarbij een

premie is afgesproken gebaseerd op fondsgrondslagen. In die premie worden opslagen opgenomen voor de

uitvoeringskosten van het fonds, de instandhouding van het vereist eigen vermogen en om toeslagverlening op langere

termijn conform de ambitie mogelijk te maken. Daarnaast is er in 2015 een opslag opgenomen ter compensatie voor de

vervallen aanvullingsverplichting bij een te lage dekkingsgraad.

De ontvangen premie over 2015 bedroeg € 286,5 miljoen en ligt daarmee boven de berekende kostendekkende premie

van € 218,6 miljoen.

Toeslagverlening

Jaarlijks besluit het bestuur of en in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen worden

verhoogd door middel van het verlenen van een toeslag. Het bestuur streeft voor de actieve deelnemers naar een toeslag

ter hoogte van de algemene loonstijging van de Achmea-cao. Voor de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden

is het streven een toeslagverlening gelijk aan de stijging van de afgeleide prijsindex voor de gezinsconsumptie. Deze

toeslagen zijn 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 toeslagverlening plaatsvindt. Er is een groep inactieve deelnemers van het

voormalig Pensioenfonds Interpolis met een gelimiteerde onvoorwaardelijke toeslag. Het fonds heeft hiervoor een

voorziening gevormd.

Inhoud van de pensioenregeling

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

van de Pensioenwet.
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BELEGGINGSPARAGRAAF

Terugblik economie en financiële markten

2015 was een behoorlijk wisselvallig en bij vlagen turbulent beleggingsjaar. Zoals verwacht trok de economische groei in

de meeste ontwikkelde landen licht aan. Opkomende landen hadden juist te maken met een groeivertraging.

Uiteenlopend monetair beleid, de steeds verder dalende olieprijs en een oplaaiende crisis in de eurozone in de eerste

helft van het jaar waren belangrijke thema's. Samen met geopolitieke problemen zorgde dit voor een onrustig marktbeeld.

De eurozone realiseerde per saldo een economische groei van 1,5% (bron: IMF). Dit is een verbetering ten opzichte van

2014. Het ruime monetaire beleid, de lage olieprijs, en de zwakke euro waren positieve factoren voor Europa. Ook de

economie van de Verenigde Staten draaide gestaag door en groeide met 2,6%. Met een groei van 6,8% zat China op een

aanmerkelijk lager groeipad dan in voorgaande jaren. De transitie van een investeringsgedreven naar een meer

consumptiegedreven economie is hiervan de belangrijkste oorzaak. In de zomer zagen beleidsmakers zich genoodzaakt

om de Chinese yuan te devalueren. Andere opkomende landen zagen door daling van hun valuta hun schuldpositie in

Amerikaanse dollars verder oplopen. Voor grondstoffen exporterende landen kwam de daling van de olieprijs daar nog

eens bij.

De dalende olieprijs had ook effect op de wereldwijde inflatiecijfers en deze lag het hele jaar onder de ECB-doelstelling

van bijna 2%. In de Verenigde Staten en China was er een vergelijkbaar beeld. De consumentenprijzen stegen nauwelijks

gedurende het jaar, maar de producentenprijzen in China dalen zelfs al een aantal jaren.

Het monetaire beleid in de meeste regio's was nog steeds zeer ruim te noemen. De Europese Centrale Bank (ECB)

startte in maart met "quantitative easing" (QE), een opkoopprogramma van voornamelijk staatsobligaties. Dit programma

heeft als doel de inflatie te stimuleren. Dit zorgde voor een verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse

dollar. Mede door toedoen van de ECB daalden de renteniveaus in de eurozone naar nieuwe, historisch lage niveaus. De

minder sterke euro legde ook druk op centrale banken van andere landen die hun munt aan de euro gekoppeld hadden.

Eerder in het jaar besloot de Zwitserse centrale bank al om de minimale wisselkoers ten opzichte van de euro los te laten.

In de Verenigde Staten verhoogde de centrale bank (Fed) aan het einde van het jaar de beleidsrente met 0,25

procentpunten. Dit was de eerste renteverhoging in de Verenigde Staten in negen jaar.

Angst voor een harde landing van de Chinese economie was een terugkerend thema gedurende het hele jaar. Ook was

er regelmatig angst voor een crisis in opkomende landen. Verder was er natuurlijk de onrust rond Griekenland, waar een

'Grexit', dat wil zeggen het uittreden van Griekenland uit de euro, maar net kon worden voorkomen. De verhouding met

Rusland bleef verstoord en inmiddels vijf jaar na de Arabische lente bleef de onrust in het Midden-Oosten alleen maar

toenemen. Dit alles zorgde ervoor dat er periodiek onrust was, maar dat de effecten op de financiële markten per saldo

beperkt bleven.

Op de financiële markten was 2015 een jaar met meerdere gezichten. Het afwisselende sentiment zorgde voor een

wisselvallig koersverloop. Tot de zomer was het beeld redelijk gunstig, maar daarna zorgden de dalende olieprijs, de

onrust rondom opkomende landen, en de onzekerheid over de uitblijvende renteverhoging van de Amerikaanse centrale

bank voor een forse correctie. De daling van de Chinese valuta in augustus zorgde voor extra onrust. Aan het einde van

het jaar stelde de ECB de markten teleur door de monetaire maatregelen minder ver uit te breiden dan werd verwacht.

Per saldo resteerden voor de meeste beleggingscategorieën bescheiden, en in sommige gevallen negatieve

rendementen.

De kapitaalmarktrente daalde naar een historisch dieptepunt in april. Daarna ging de lange rente in de zomer weer

omhoog, om vervolgens een nieuwe daling in te zetten. Vooral de maatregelen van de centrale bank zorgden voor

aanhoudende druk op de rentestanden. De Duitse 10-jaarsrente begon het jaar op 0,54% en eindigde het jaar licht hoger

op 0,68%.
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Global High Yield bleef met een verlies van 4,3% achter bij de meeste andere vastrentende waarden categorieën. De

risico-opslag liep in de tweede helft van 2015 gestaag op. Dit kwam mede door de forse daling van de olieprijs.

Schuldpapier uit opkomende landen in harde valuta realiseerde een jaarrendement van 0,7%. Schuldpapier uit

opkomende landen dat in lokale valuta noteert, moest, door de daling van de valuta van sommige opkomende landen ten

opzichte van de euro, een verlies van 5,2% incasseren.

Wereldwijde aandelen kenden, ondersteund door het ruime monetaire beleid, een goede start van het jaar. Rond de

zomer zorgde onrust rond opkomende landen, de dalende olieprijs, en onzekerheid over het monetaire beleid van de

Amerikaanse centrale bank voor een draai. Wereldwijde aandelenmarkten behaalden per saldo een rendement van 2,1%

in lokale valuta. Aandelen opkomende landen moesten terrein prijsgeven en eindigden het jaar met een verlies van 5,8%

in lokale valuta.

Grondstoffen waren in 2015 de negatieve uitschieter. De schaliegas-revolutie, het gewijzigde beleid van OPEC en extra

aanbod uit Iran, waren allemaal factoren die zorgden voor een zeer groot aanbod van olie. Het vertragen van de Chinese

economie was natuurlijk ook een belangrijke factor. Per saldo behaalde deze categorie een rendement van -32,9% in

Amerikaanse dollars.

De uiteenlopende bewegingen in monetair beleid leidden tenslotte ook tot grote valutabewegingen. Vooral de

Amerikaanse dollar werd fors sterker. De stijging ten opzichte van de euro bedroeg bijna 11%.

Gevoerd beleid

De belangrijkste thema's en de ontwikkelingen op het gebied van portefeuillesturing in 2015 worden hierna toegelicht.

Implementatie nieuw strategisch beleggingsbeleid

In 2014 heeft het pensioenfonds een uitgebreide ALM-studie uitgevoerd. In deze studie is onder andere het strategisch

beleggingsbeleid opnieuw vastgesteld, mede in relatie tot de nieuwe wet- en regelgeving en de eigen beheer situatie.

Volgend op de ALM-studie heeft het pensioenfonds een portefeuilleconstructie (PC) studie laten uitvoeren, waarin een

meer gedetailleerde invulling van het beleggingsbeleid is onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar een effectieve

spreiding over risicocategorieën (clustering van beleggingscategorieën). De portefeuilleconstructie heeft geleid tot het

vaststellen van een nieuwe strategische en normportefeuille voor 2015. Ook is het verantwoord beleggen beleid

besproken en op onderdelen verder aangescherpt.

In het transitiejaar 2015 heeft de implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid van SPA voor het overgrote deel

plaatsgevonden. Dit betreft onder andere de volgende punten:

l De beleggingsportefeuille is gedurende het jaar stapsgewijs (om de risico's en kosten van de transitie te beperken)

aangepast conform de nieuwe normportefeuille. De verhouding tussen vastrentende en zakelijke waarden is daarbij

gradueel verschoven van 80% - 20% naar 70% - 30%. Concreet hebben beleggingen c.q. uitbreidingen

plaatsgevonden in de (sub)-categorieën aandelen ontwikkelde en opkomende landen, particuliere woninghypotheken,

credits (niet-staatsobligaties euro), High Yield en obligaties van opkomende landen (EMD).

l Voor de strategische afdekking van het renterisico heeft SPA gekozen voor een dynamisch afdekkingsbeleid door een

rentestaffel. Dit houdt in dat de mate waarin de rentegevoeligheid van de verplichtingen wordt afgedekt, afhankelijk

wordt gesteld van het actuele renteniveau. Bij een hogere c.q. lagere swaprente wordt een groter c.q. kleiner deel van

de rentegevoeligheid van de verplichtingen afgedekt. Dit beleid is dit jaar geïmplementeerd.

l Per 1 oktober is de staatsobligatieportefeuille omgevormd naar een staatsobligatiematchingportefeuille. De

belangrijkste elementen hiervan zijn het landenbeleid ('kernlanden-plus') en het durationbeleid (gedeeltelijke zeer

lange duration als benchmark).

l Het proces voor de uitbreiding en (her)inrichting van reële beleggingen (vastgoed en infrastructuur) is in 2015 gestart

en zal in 2016 worden voortgezet. Door middel van een asset class studie is onderzoek gedaan naar de gewenste

beleggingsstrategie waarbij gekeken is naar de gewenste mate van leverage, spreiding over vintage jaren, regio,

stijlen en over fondsen en managers.
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Manager Selectie

In verband met de implementatie van de nieuwe normportefeuille en vanuit risicomanagementperspectief heeft SPA een

aantal nieuwe managers geselecteerd en aangesteld. De nieuwe managers betreffen de categorieën aandelen opkomend

(BlackRock), eurostaatsobligaties matchingportefeuille (Achmea IM), niet-staatsobligaties euro (M&G), obligaties (lokale

valuta) van opkomende landen (Investec) en hypotheken (Dynamic Credit).

Beleggingsallocatie

Naast alle grote transities en mutaties uit hoofde van de nieuwe normportefeuille heeft het reguliere cashallocatieproces

doorgang gevonden. De uitbreiding in de hiervoor onder Manager Selectie genoemde 'liquide' categorieën is daarbij

doorgevoerd. De uitbreiding in de relatief illiquide categorie hypotheken vindt stapsgewijs plaats.

Risicomanagement

In 2015 heeft SPA het (balans-)risicomanagement verder vormgegeven door middel van het formuleren van beleid ten

aanzien van marktrisico, kredietrisico en concentratierisico. Monitoring van deze en andere risico's vindt plaats middels de

maandelijkse risicorapportage.

Balansmanagement

Voor de renteafdekking vindt ieder kwartaal een herijking plaats. Hierbij wordt het renterisico van de beleggingen op dat

van de verplichtingen aangepast, rekening houdend met de dynamische rentestaffel en de nieuwe kasstromen.

Nieuwe UFR

Op 15 juli 2015 heeft Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de door de Commissie Ultimate Forward Rate 

(UFR) voorgestelde UFR-methode (UFR2015) ingevoerd. De UFR gaat door de invoering van deze methodiek naar het

voortschrijdend gemiddelde van de '20-jaars forward rentes' over de afgelopen tien jaar. Daardoor daalde de UFR direct

van 4,2% naar 3,3% en als de '20-jaars forward rente' langdurig laag blijft, daalt de UFR in de toekomst nog een stuk

verder. De mutatie betekende een directe daling van de dekkingsgraad met 4 procentpunten. Op termijn betekent de

verdere daling van de UFR normaliter een lagere dekkingsgraad en druk op de ruimte voor indexatie.

EMIR - impact op beleggingsbeleid 

De introductie van EMIR per 1 augustus 2017 heeft grote impact op het derivatengebruik als gevolg van de gefaseerd

geïmplementeerde en nog te implementeren verplichte afwikkeling van o.a. renteswaps en andere Over-The-Counter 

(OTC) derivaten door een centrale tegenpartij (CCP). SPA heeft in 2015 een plan van aanpak gemaakt voor de

implementatie van central clearing. Hierbij zal specifiek gekeken worden hoe aan de cashbehoefte kan worden voldaan.

BTW

Naar aanleiding van de gewijzigde BTW wetgeving voor pensioenfondsen worden de kosten van de

uitvoeringsorganisatie inclusief BTW doorberekend aan het fonds. Een onderzoek is gestart naar de totale BTW positie

van het fonds.

Beleggingsomgeving en beleid

Financial Transaction Tax (FTT)

In 2015 heeft SPA zich regelmatig laten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de Financial Transaction

Tax (FTT). Invoering van een vorm van FTT leidt waarschijnlijk tot additionele transactiekosten voor het pensioenfonds als

gevolg van de belastingheffing op financiële transacties. De hoogte van deze additionele transactiekosten is afhankelijk

van de gekozen implementatievariant.
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Portefeuillewaarde

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

einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Portefeuillewaarde 2015 2015 2014 2014

Marktwaarde 

x € 1 miljoen

In procenten Marktwaarde 

x € 1 miljoen

In procenten

Aandelen 1.703,6 26,7 970,4 15,6

Vastrentende waarden 4.294,4 67,3 4.216,2 67,9

Overige beleggingen 16,1 0,3 41,6 0,7

Vastgoed 118,8 1,9 87,5 1,4

Totaal 6.132,9 96,2 5.315,7 85,6

Derivaten met een 

positieve waarde*

241,6 3,8 897,6 14,4

Totaal inclusief 

derivaten

6.374,5 100,0 6.213,3 100,0

*Derivaten betreft de waarde van hedgeportefeuilles van zowel renteswaps als valuta forwards en de in die 

portefeuilles opgenomen liquide middelen.

Normportefeuille en bandbreedtes

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

waarin 70% vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden is vastgelegd: 

Normportefeuille 2015 Midden Minimum Maximum

In procenten In procenten In procenten

Aandelen 28,0 23,0 33,0

Vastrentende waarden 70,0 65,0 75,0

Alternatieve beleggingen 0,4 0,0 3,4

Vastgoed 1,6 0,0 4,6

Liquide middelen 0,0 0,0 5,0

Totaal 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 2015

Portefeuille

2015

Benchmark

2014

Portefeuille

2014

Benchmark

Aandelen 7,36% 7,07% 18,89% 18,72%

Vastrentende waarden -0,38% -0,60% 8,82%% 8,97%

Alternatieve beleggingen 15,25% 4,95% 14,18% 7,39%

Vastgoed 8,67% 6,25% 0,58% 3,93%

Liquide middelen -0,04% -0,10% 1,21% 0,04%

Gewogen rendement 1,33% 1,06% 10,85% 11,08%

Hedgeportefeuilles -0,83% 18,84%

Totaal rendement inclusief 

hedgeportefeuilles 0,50% 29,69%

De totale portefeuille exclusief hedgeportefeuilles presteerde 0,27% beter dan de benchmark.

Afdekking renterisico

Het pensioenfonds beheerst het renterisico door te beleggen in vastrentende waarden en renteswaps. De afdekking van

het renterisico vond in 2015 plaats op basis van de Europese swapcurve, waarbij het afdekkingspercentage afhankelijk

was van de stand van de rente (dynamische rente afdekking).

De 20-jaars swaprente begon 2015 met een stand van 1,33%. In de loop van het eerste kwartaal van 2015 is het nieuwe

economische afdekkingspercentage 50% geïmplementeerd, omdat de rente zich onder de referentierente van 1,50%

bevond, conform de rentestaffel. Tot halverwege april daalde de rente naar de laagste rentestand ooit van 0,68%. De

rente herstelde zich snel van dit dieptepunt en bereikte begin juli de hoogste rentestand van 2015 met 1,81%. Een stijging

van 1,13% binnen 3 maanden. Het afdekkingspercentage van de dynamische rente afdekking werd volgens de

rentestaffel aan het eind van het tweede kwartaal bijgesteld naar 51%. In de tweede helft van 2015 was de volatiliteit van

de rente beperkt. Aan het eind van het derde kwartaal eindigde de rente onder de 1,50% en werd het

afdekkingspercentage weer bijgesteld naar 50%. De 20-jaars swaprente bewoog zich in het derde en vierde kwartaal rond

de 1,50% om eind 2015 te eindigen op een stand van 1,56%.

Halverwege juli introduceerde DNB onverwachts de nieuwe Ultimate Forward Rate (UFR)-methodiek. De belangrijkste

wijziging was dat de UFR daardoor afhankelijk werd van een 10-jaars voortschrijdend gemiddelde rente in plaats van een

vaste 4,2%. Het gevolg was dat bij de introductie in juli de UFR op dat moment daalde van 4,2% naar 3,3%. Het gevolg

hiervan was dat de Technische Voorziening (TV) in waarde steeg, waardoor de (UFR) dekkingsgraad daalde. Aangezien

het renterisico wordt afgedekt op basis van de Europese swapcurve was er geen aanpassing nodig van de

afdekkingsportefeuille naar aanleiding van de introductie van de nieuwe UFR-methodiek.

Afdekking valutarisico

Het pensioenfonds belegt in verschillende beleggingen die in buitenlandse valuta genoteerd zijn. De belangrijkste

buitenlandse valuta waarin belegd wordt, zijn: de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de Zwitserse franc en de Japanse

yen. Het valutarisico van deze valuta wordt, op basis van de benchmark valuta verdeling, afgedekt naar de euro.
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Gedurende 2015 verzwakte de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen. De

verzwakking van de euro vond vooral plaats gedurende het eerste kwartaal van 2015. De valuta afdekking droeg daarom

in het eerste kwartaal negatief bij aan het resultaat van de portefeuille. In het tweede kwartaal steeg de euro juist in

waarde en droeg de valuta afdekking positief bij. In het derde kwartaal bleef de euro stabiel of nam licht toe tegenover de

andere valuta en droeg de valuta afdekking licht positief bij aan het resultaat. In het vierde kwartaal verzwakte de euro

weer ten opzichte van de andere valuta. De negatieve bijdrage van de valuta afdekking aan het resultaat van de

portefeuille over 2015 werd vooral gedreven door de ontwikkeling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar,

aangezien dit met ruim 70% de grootste af te dekken valutapositie is.

Aandelen

2015 begon sterk. De positieve trend op de aandelenbeurzen van 2014 werd tot en met april voortgezet. De resultaten

van de wereldwijde aandelenbeurs inclusief opkomende markten wordt gemeten door MSCI. De 'MSCI All Country World

Index IMI' noteerde medio april ca. 20% hoger gemeten in euro dan eind 2014. De stijging kwam vooral door de Europese

centrale bank (ECB), omdat er al geruime tijd werd gesproken over een ongekend omvangrijk programma van monetaire

verruiming. Dit programma werd uiteindelijk in maart 2015 opgestart, waarbij de ECB maandelijks voor ongeveer

60 miljard euro de Europese economie voor minimaal 18 maanden zou gaan stimuleren.

Vanaf dat moment stonden de aandelenmarkten onder druk en aan het wereldwijde economische groeipad werd sterk

getwijfeld. Ook twijfelden beleggers aan de toekomstige groei van bedrijfswinsten. De opgelopen koers/winst

verhoudingen kwamen daarmee onder druk te staan zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten met China

voorop.

In december 2015 van het jaar veranderde het beleid van centrale banken. De Japanse centrale bank handhaafde haar

monetaire beleid, terwijl de markt juist een extra stimuleringsmaatregel verwachtte. Dit was ook het geval in Europa. De

Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde in deze maand voor het eerst in jaren de rente. Veel beleggers hadden dit al

verwacht en het beleid op aangepast. Hoewel de verhoging van het rentetarief positief kon worden uitgelegd, bracht de

verhoging juist de nodige onrust en onzekerheid over de ingeslagen weg. Als gevolg hiervan kwamen de

aandelenbeurzen gedurende december verder onder druk te staan.

In opkomende markten hadden de verwachte stijging van de Amerikaanse rente en vooral de zorgen over de Chinese

economie de overhand. Opkomende markten presteerden wederom minder dan ontwikkelde markten en lieten een

negatief rendement zien. Ook de dalende grondstoffenprijzen eisten hun tol bij de grondstof exporterende landen.

De aandelenportefeuille van het pensioenfonds is in 2015 met 7,36% gestegen. De benchmark steeg met 7,07%. De

portefeuille kwam hiermee 0,29% hoger uit dan de benchmark. De aandelenportefeuille is ultimo 2015 ruim een kwart van

de waarde van de totale beleggingsportefeuille.

Vastrentende waarden

De vastrentende waarden portefeuille heeft met een rendement van -0,38% versus een benchmarkrendement van

-0,60% een outperformance van 0,22% behaald. De portefeuille vastrentende waarden is ultimo 2015 ruim tweederde van

de waarde van de totale beleggingsportefeuille. Voor 2016 wordt een bescheiden herstel verwacht, met voor de totale

vastrentende waarden portefeuille gematigde rendementen.

Staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken

Het doel van bovenstaande vastrentende waarden is om een veilige basis te bieden binnen het matchingsgedeelte van de

beleggingsportefeuille en hiermee aan de nominale verplichtingen van het fonds te kunnen voldoen.
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De Duitse rente zette haar sterke daling ook in het begin van 2015 voort. Deze daling werd voornamelijk ingegeven door

een dalende inflatie en het monetaire beleid van de ECB. Door het aanhoudende ruime monetair beleid van de centrale

banken wereldwijd, bleef de sfeer op de financiële markten positief. Dit leidde onder meer tot vlakkere rente curves en

dalende risico opslagen van Zuid-Europese (perifere) landen. Hier kwam aan het begin van het tweede kwartaal

verandering in doordat kapitaalmarktrentes ineens hard begonnen te stijgen. Vanaf een historisch dieptepunt van

ongeveer 0,08 procentpunten werd een stijging tot 1% ingezet in een tijdsbestek van slechts 2 maanden.

De zorgen over een nieuwe 'Griekse crisis' en verwachtingen over een eventuele renteverhoging door de Amerikaanse

centrale bank hadden een negatief effect op de risicohouding van beleggers. Renteverschillen van perifere landen ten

opzichte van het 'veilige' Duitsland stegen. De rendementen op leningen van overheid gerelateerde uitgevers bleven

achter bij de rendementen van staatsobligaties. De onzekerheid op de financiële markten hield een aantal maanden aan

mede dankzij de waardedaling van de Chinese munt, maar herstelde aan het einde van het jaar door aanhoudende

positieve macro-economische cijfers en meer duidelijkheid over het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

De teleurstelling over het uitblijven van verdere stimuleringsmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) in

december drukte het sentiment in de markt. In dit klimaat werd het verhogen van de rente door de Fed niet alleen als een

overtuigend positief signaal over de stand van de Amerikaanse economie opgevat, maar werd het door sommigen ook

gezien als een extra risico voor de groei van de wereldeconomie. Uiteindelijk sloot de Duitse rente het jaar af met een

stijging van slechts 0,09 procentpunten op een niveau van 0,63%.

High Yield

Het afgelopen jaar was één van de slechtste jaren ooit voor de beleggingscategorie Global High Yield. Dit kwam door een

slechte tweede helft van het jaar, die werd gekenmerkt door de afname van de risicohouding van beleggers in het

algemeen, maar vooral door de daling van de olieprijs. De zwaar getroffen energiesector is vooral stevig

vertegenwoordigd in de Amerikaanse index, die ongeveer 80% van de wereldwijde benchmark, waartegen de

beleggingen worden afgezet, uitmaakt. Ook de sterke stijging van de dollar drukte het sentiment in de Verenigde Staten.

Europese High Yield obligaties presteerden beter en wisten het jaar gemiddeld wel met een positief rendement af te

sluiten.

Emerging Markets Debt

Opkomende Markten hadden het per saldo lastig in 2015. Diverse landen, waaronder China, hadden last van een

economische groeivertraging. Vooral de sterke daling van de grondstoffenprijzen en de stijging van de waarde van de

Amerikaanse dollar speelden Opkomende Markten parten. Zo liet schuldpapier in lokale valuta (EMD LC) negatieve

rendementen zien wat nagenoeg geheel toe te schrijven is aan de daling van de valuta ten opzichte van de Euro. In de

EMD LC index hebben landen als Brazilië, Zuid-Afrika en Turkije, waarvan de valuta's fors onder druk stonden, een

relatief groot gewicht. Obligaties Opkomende Markten in harde valuta (EMD HC) noteerden over 2015 nog wel een heel

licht positief rendement. Van deze beleggingen is het valutarisico afgedekt naar Euro.

Alternatieve beleggingen

De alternatieve beleggingen portefeuille heeft met een rendement van 15,25% versus een benchmarkrendement van

4,95% een outperformance van 10,30% behaald. Het aandeel van de alternatieve beleggingen in de totale portefeuille is

gering.

Private equity

De private equity markt kende gedurende 2015 twee gezichten. Enerzijds werd de markt positief beïnvloed door de

krachtige fusies- en overnamemarkt. Anderzijds was er het negatieve effect van hoge waarderingen in de markt die een

demper zette op de aankopen. Vooral bestaande bedrijven waren zeer actief met uitbreiding van hun marktaandeel. Dit

leverde voor de private equity fondsen een grote vraag naar hun ondernemingen in portefeuille. Door de hoge

waarderingen in de markt resulteerde dit in goede verkoopprijzen en hoge rendementen bij verkoop van posities.
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De beleggingen in de portefeuille behaalden over 2015 een positief rendement van 19,03% versus 10,42% voor de

benchmark.

Infrastructuur

De vraag naar nieuwe infrastructuur blijft hoog. Dit geldt voor zowel de economische infrastructuur als bij de sociale

infrastructuur. De vraag naar nieuwe scholen, nieuwe ziekenhuizen en andere sociale gebouwen is hoog. De

mogelijkheden om deze te laten bouwen zijn beperkt. Vandaar de toename in samenwerking tussen infrastructuurfondsen

en overheden. Ook bij de economische infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, luchthavens, havens, energie- en

watervoorziening was sprake van een toenemende vraag. Vooral de stijging binnen hernieuwbare energie via wind- en

zonenergieparken.

De omschakeling van kolengestookte centrales naar gasgestookte centrales dreef de investeringen naar gaspijpleidingen

op. Binnen de infrastructuurfondsen is er veel aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel

aandacht gaat uit naar het bestrijden van verzuim door ziekte en ongevallen. Het veilig werken zowel in de havens als bij

de bouw van nieuwe infrastructuurprojecten is een terugkerend punt op de agenda's bij deze ondernemingen. Oog voor

het milieu en terugdringen van de CO2-emissie binnen de transport infrastructuur investeringen zijn vaste agendapunten.

De fondsen in portefeuille zitten in hun 'volwassen' fase. De beheerders zijn daarom actief naar het verkopen van

belangen aan het kijken. De rendementen over 2015 waren - net als voor private equity - over de gehele lijn sterk en in lijn

met de positieve ontwikkelingen op de infrastructuurmarkt.

Het infrastructuurfonds behaalde in 2015 een rendement van 13,87% versus 2,88% voor de benchmark.

Vastgoed

Het herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt zette in 2015 door. De belangstelling van buitenlandse beleggers voor

Nederlands vastgoed bleef onverminderd hoog. Zowel in de sectoren woningen, winkels als kantoren werden grote

portefeuille aankopen door buitenlandse beleggers gedaan. Dit droeg bij aan het herstel van de Nederlandse

vastgoedmarkt.

De vastgoedportefeuille presteerde met 8,67% beter dan de ROZ/IPD benchmark (6,25%). Het aandeel van

vastgoedbeleggingen in de totale portefeuille is gering.

Hierna wordt aangeven wat in 2015 de situatie per sector was.

Woningen

De koopwoningenmarkt zette in 2015 de positieve trend voort. Er werden veel meer woningen verkocht dan in

voorgaande jaren. Ook de waarde van koopwoningen steeg sterk, vooral in de Randstad. Het toegenomen

consumentenvertrouwen en de lage hypotheekrente hadden een positief effect op de vraag naar koopwoningen.

Daarnaast is er door de beperkte ontwikkeling van woningen in de afgelopen jaren krapte op de woningmarkt ontstaan.

Dit heeft ook een positief effect op de ontwikkelingen van beleggershuurwoningenmarkt. De huren stegen en de

bezettingsgraad van huurwoningen is hoog.

Winkels

In 2015 liet de winkelmarkt tekenen van herstel zien. De waarde van winkels op A-locaties is relatief stabiel. Op B en C-

locaties staan de huren en de waarde van de winkels onder druk. Ook de leegstand neemt in dit segment toe. Door het

toegenomen consumentenvertrouwen stijgt de omzet in veel sectoren wel binnen de winkelmarkt.
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Kantoren

Ook in de kantorensector is er sprake van een tweedeling. De structurele overcapaciteit zorgt voor aanhoudende druk op

de kantorenmarkt. Daarnaast zijn er ook segmenten in de markt waar weinig leegstand is en de waarden van kantoren

stijgen. Een voorbeeld hiervan is de Zuid-as in Amsterdam waar de waarde van kantoren in 2015 sterk steeg.

Vooruitblik

Het IMF verwacht dat de economische groei in Europa in 2016 naar 1,7% zal aantrekken. De lage olieprijs, het ruime

monetaire beleid en de zwakke euro zullen ook in 2016 een positief effect hebben. Voor de Verenigde Staten verwacht

het IMF een groei van 2,8%. Toch staan ook in de Verenigde Staten niet alle seinen op groen. De oliesector heeft

duidelijk last van de verder dalende olieprijs. Verder ligt de concurrentiepositie ook onder druk vanwege de sterke

Amerikaanse dollar. Aan de andere kant vormen de ontwikkeling van de huizenmarkt, de consumentenbestedingen en de

arbeidsmarkt duidelijk positieve krachten. Voor China verwachten we een aanhoudende lastige periode en aanhoudende

onzekerheid. Beleidsmakers beschikken over voldoende reserves om indien gewenst de economie verder te stimuleren.

Er is ook ruimte voor een renteverlaging. Een harde landing van de Chinese economie valt niet uit te sluiten. Als een

dergelijk scenario zich voordoet, dan kan dit ook negatieve gevolgen voor de Europese en de Amerikaanse economie

hebben.

Wereldwijd zal er opnieuw sprake zijn van een lage inflatieomgeving. De deflationaire krachten blijven per saldo sterk. De

voornaamste oorzaken hiervan zijn de pogingen tot schuldafbouw en de daardoor haperende vraag, de overcapaciteit op

de arbeidsmarkt in de eurozone, waardoor de loongroei gematigd blijft, en de fors gedaalde grondstofprijzen. Hierdoor zal

de headline inflatie zeker in Europa onder de doelstelling van de centrale bank blijven.

2016 zal opnieuw een beleggingsjaar worden waarin met vele risico's rekening gehouden moet worden. Mogelijke verdere

renteverhogingen in de Verenigde Staten kunnen de druk op opkomende landen verder doen toenemen. Hetzelfde geldt

voor dalende grondstofprijzen. Een crisis in de opkomende markten is daarmee een risico dat boven de markt hangt.

In 2016 zal nog steeds sprake zijn van een zeer ruim monetair beleid, alleen in de Verenigde Staten wordt dit voorzichtig

afgebouwd. De Bank for International Settlements (BIS) heeft veelvuldig gewaarschuwd dat het extreem ruime monetaire

beleid mogelijk voor nieuwe zeepbellen op de financiële markten zorgt.

De verwachte rendementen voor de middellange termijn zijn gematigd. De lage economische groei en lage inflatie in de

eurozone, gecombineerd met het ruime monetaire beleid van de ECB, zal de rentetarieven laag houden. Het verwacht

rendement voor veilige obligaties is dan ook laag. Door de gestegen risico-opslagen zijn de verwachte rendementen voor

High Yield en Emerging Markets Debt (EMD) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vanuit waarderingsoogpunt gaat de

voorkeur uit naar aandelen Europa en Opkomende Markten.

Corporate governance en verantwoord beleggen

SPA kiest voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemingen

waarin wordt belegd, speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat vanuit dit perspectief de belangen van werkgever Achmea

en SPA in elkaars verlengde liggen, heeft SPA besloten hierin gezamenlijk met Achmea op te trekken om zodoende de

krachten te bundelen. SPA toetst hierbij wel per beleidsinstrument of het beleid ook in belang van haar deelnemers is en

bepaalt per beleidsinstrument of zij Achmea daadwerkelijk wenst te volgen.

Uitgangspunten

Bij het in praktijk brengen van het verantwoord beleggen beleid hanteert SPA het Global Compact van de Verenigde

Naties als leidraad. Dit VN-initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit tien

basisprincipes. Die hebben weer betrekking op vier hoofdthema's:

l Mensenrechten

l Arbeidsnormen

l Milieu

l Anticorruptie
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Het VN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedssfeer kernwaarden op het gebied van

mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie respecteren, ondersteunen en uitoefenen.

De principes van het Global Compact zijn afgeleid van internationale conventies en verdragen. Zoals de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de International Labour Organisation (ILO).

Hoe brengt SPA het beleid in praktijk?

SPA maakt gebruik van onderstaande instrumenten bij het in praktijk brengen van het verantwoord beleggen beleid:

1. Uitsluitingsbeleid

2. Engagement, het aangaan van de dialoog met ondernemingen

3. Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

4. ESG-integratie

5. Doelinvesteringen

Deze instrumenten worden hierna toegelicht.

1. Uitsluitingsbeleid

Voldoen bedrijven en landen niet aan onze maatschappelijke normen? Dan kiezen we ervoor niet in deze ondernemingen

of landen te beleggen. Daarbij gaat het onder meer om de volgende soorten bedrijven en landen:

Fabrikanten van controversiële wapens

Controversiële wapens zijn wapens die onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken. En die geen onderscheid

maken tussen burgerdoelen en militaire doelen. Vaak veroorzaken deze wapens ook na afloop van een conflict veel

slachtoffers en ontwrichten ze de economie en de maatschappij. Hierbij gaat het om nucleaire, biologische en chemische

wapens, antipersoonsmijnen en om clustermunitie.

Bedrijven die de VN Global Compact-principes structureel schenden

Schendt een bedrijf langer dan twee jaar de uitgangspunten van het VN Global Compact? En neemt de onderneming

onvoldoende maatregelen om daar iets aan te doen? Dan komt dat bedrijf in aanmerking voor uitsluiting van belegging.

Bij het bepalen of een bedrijf de fundamentele normen en waarden van het VN Global Compact schendt, baseren we ons

op onderzoeken van twee onafhankelijke onderzoeksbureaus.

Tabaksproducenten

Roken en andere vormen van tabaksgebruik schaden de gezondheid. Daarom beleggen we niet in tabaksproducenten.

Landen waartegen sancties van kracht zijn

Tegen sommige landen zijn sancties ingesteld. Bijvoorbeeld omdat machthebbers op systematische wijze de

fundamentele mensenrechten van hun burgers schenden. Of omdat vanwege een hoge mate van corruptie toevertrouwde

middelen in dergelijke landen niet ten goede komen aan duurzame ontwikkeling van de economische situatie en welvaart

van de bevolking. Ook komt het voor dat er een schending is van het non-proliferatieverdrag. SPA belegt niet in deze

landen.

2. Engagement, het aangaan van de dialoog met ondernemingen

Namens SPA vindt er een continue dialoog plaats met bedrijven. Centrale vraag: hoe kunnen deze bedrijven duurzamer

te werk gaan? Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag? Deze onderwerpen passen prima

binnen het VN Global Compact. Door met bedrijven de dialoog hierover aan te gaan worden kansen en risico's van een

onderneming beter in kaart gebracht en wordt duurzaam gedrag van ondernemingen gestimuleerd. Ook wordt er

potentieel lange termijn aandeelhouderswaarde gecreëerd.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Achmea

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
41



Een specifieke vorm van engagement is 'enhanced engagement'. Hierbij gaat SPA, gezamenlijk met Achmea, het

gesprek aan met bedrijven op specifieke thema's zoals publieke gezondheidszorg en biodiversiteit. Voor deze bedrijven

formuleren we specifieke verbeterdoelen. Met heldere, specifieke en meetbare doelstellingen. Regelmatig meten we de

voortgang die een bedrijf boekt. Levert de dialoog met het bedrijf niet het gewenste resultaat op? Dan sluiten we de

onderneming mogelijk uit van beleggingen.

Engagementthema's

SPA heeft per 1 januari 2015 haar engagementprogramma hervat en voert een actieve dialoog met ondernemingen.

Tijdens deze actieve dialoog wordt met de onderneming gesproken over mogelijke verbeteringen die aangebracht kunnen

worden in de aanpak van sociale omstandigheden, milieu en ondernemingsbestuur door de onderneming.

Op onze website geven we inzicht in de ondernemingen waarmee gesproken wordt en wat de voortgang is op vooraf

gestelde SMART-doelstellingen. Voor de ondernemingen die onder de Global Compact schendingen vallen, worden de

namen niet bekend gemaakt vanwege mogelijke impact van publicatie op de ondernemingen of de onderliggende

aandelen.

3. Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Aandeelhouders mogen meestemmen over belangrijke besluiten die een bedrijf neemt. SPA is een betrokken

aandeelhouder en maakt daarom actief gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo kunnen we

invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming en kunnen we zo goed mogelijk opkomen voor onze eigen

belangen.

Bij het bepalen van onze stem maken we onder meer gebruik van de analyses en adviezen van adviesbureau Institutional

Shareholder Services (ISS). Voordat SPA een definitieve stem geeft, bekijkt het echter alle voorstellen op individuele

basis. Als gevolg hiervan kan er per onderneming anders gestemd worden op een voorstel van gelijke aard. Dit op basis

van de specifieke feiten en omstandigheden van een dergelijk voorstel.

Verantwoording stemactiviteiten

Het pensioenfonds stemde in 2015 op 1.645 aandeelhoudersvergaderingen waarbij 21.721 agendapunten de revue

passeerden. In 2015 werd op ruim 9% van alle agendapunten tegen het management gestemd. Hierbij ging het vooral om

de benoeming van bestuurders van ondernemingen (niet onafhankelijk waar dit wel geëist of gewenst is) en

beloningsstructuren (excessief, onvoldoende toegelicht of niet transparant genoeg). Op aandeelhoudersresoluties over

milieu, sociale en governance kwesties werd ook relatief vaak (meer dan de helft van de gevallen) tegen management

gestemd. SPA plaatst elk kwartaal een verslag op de website met vermelding van stemactiviteiten en actuele

ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

4. ESG-integratie

Op sociaal en milieugebied spelen er veel zaken die de economische groei beïnvloeden. Denk maar aan

grondstofschaarste, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Wij verwachten dat maatschappelijk

verantwoord beleggen het voor risico gecorrigeerde rendement van de beleggingsportefeuille op lange termijn gunstig

kan beïnvloeden.

SPA voert de dialoog met de aangestelde vermogensbeheerders om de integratie van ESG-factoren verder te promoten

en te implementeren. ESG staat daarbij voor milieu ('Environment'), sociale aspecten ('Social') en goed bestuur 

('Governance'). SPA promoot hiermee dat ESG-integratie een structureel onderdeel is van het

beleggingsbeslissingsproces zoals dat van toepassing is op het totaal beheerd vermogen.

5. Doelinvesteringen

Bij het verder vormgeven van het beleggingsbeleid besteedt SPA waar mogelijk aandacht aan doelinvesteringen.

Achterliggend doel van het investeren in dergelijke projecten is om te zoeken naar een manier waarop duurzame

projecten zowel maatschappelijk rendement als financiële waarde opleveren.
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Kosten uitvoering pensioenregeling

Kosten vermogensbeheer

Het fonds maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling diverse kosten. Globaal kunnen deze kosten worden

onderverdeeld in kosten van het pensioenbeheer en kosten van het vermogensbeheer. Het fondsbestuur vindt het

belangrijk open te zijn over deze kosten.

Onderstaand is in dit kader een rapportage over de kosten van het vermogensbeheer opgenomen. De kosten worden

gepresenteerd met inachtneming van de aanbevelingen van de Pensioenfederatie en AFM. Hierdoor kunnen de kosten

die pensioenfondsen maken met elkaar worden vergeleken.

Kostenoverzicht vermogensbeheer 2015 2015 2014 2014
x € 1 miljoen % x € 1 miljoen %

Kosten vermogensbeheer 8,482 0,14 6,184 0,12

Kosten rente-overlay 1,211 0,02 0,800 0,02

Kosten Strategisch Pensioen Management 2,917 0,05 3,459 0,07

Totaal kosten 12,610 10,443

Gemiddeld vermogen 5.904,8 4.975,4

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

Transactiekosten 9,064 0,16 3,339 0,07

Totaal kosten inclusief transactiekosten 21,674 13,782

Gemiddeld vermogen 5.904,8 4.975,4

Totaal kosten als % gemiddeld vermogen 

inclusief transactiekosten
0,37 0,28

Kosten 2015 per 

beleggingscategorie

Beheerkosten Performance gerelateerde  

kosten

Transactiekosten Totaal

x € 

1.000

%
x €     1.000

%
x € 1.000

% x € 

1.000

%

Vastgoed 370 0,36 - - 4 - 374 0,36

Aandelen 650 0,05 - - 263 0,02 913 0,07

Alternatieve beleggingen 533 1,43 147 0,39 - - 680 1,82

Vastrentende waarden 5.375 0,13 - - 6.882 0,16 12.257 0,29

Overige beleggingen 17 0,11 - - - - 17 0,11

Overlay beleggingen 1.211 - 1.915 3.126

Kosten fiduciair beheer 2.917 - - 2.917

Bewaarloon 232 - - 232

Advieskosten vermogensbeheer 135 - - 135

Administratiekosten KAS BANK 520 - - 520

Kosten collateral management 229 - - 229

Overige kosten 274 - - 274

Totaal 12.463 0,21 147 - 9.064 0,16 21.674 0,37
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Kosten 2014 per 

beleggingscategorie

Beheerkosten Performance gerelateerde  

kosten

Transactiekosten Totaal

x € 

1.000

%
x €   1.000

%
x € 1.000

% x € 

1.000

%

Vastgoed 410 0,50 - - - - 410 0,50

Aandelen 319 0,06 - - 682 0,12 1.001 0,18

Alternatieve beleggingen 183 0,53 457 1,33 5 0,01 645 1,87

Vastrentende waarden 3.195 0,07 - - 1.957 0,05 5.152 0,12

Overige beleggingen 373 2,31 57 0,35 41 0,26 471 2,92

Overlay beleggingen 800 - 654 1.454

Kosten fiduciair beheer 3.459 - - 3.459

Bewaarloon 390 - - 390

Administratiekosten SAVB 260 - - 260

Kosten collateral management 200 - - 200

Overige kosten 340 - - 340

Totaal 9.929 0,20 514 0,01 3.339 0,07 13.782 0,28

Als gevolg van de transitie van de portefeuille zijn de beheerkosten en de transactiekosten in 2015 gestegen. De asset

mix is aangepast van 80/20 (vastrentende waarden/zakelijke waarden) naar 70/30. Daarnaast zijn subassetcategorieën

toegevoegd. Concreet hebben beleggingen c.q. uitbreidingen plaatsgevonden in de (sub)-categorieën aandelen

ontwikkelde en opkomende landen, particuliere woninghypotheken, credits (niet-staatsobligaties euro), High Yield en

obligaties van opkomende landen (EMD). Tevens is de rentehedge afgebouwd van 80% naar 50% economisch met

eenmalig hogere transactiekosten voor de overlay.

Overige kosten zijn de kosten die zijn gemaakt voor het verantwoord beleggen beleid. Hieronder vallen: corporate

governance, screening en uitsluiting van posities op basis van dit beleid.

De transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te 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. Deze uiten zich in het verschil tussen

de bied- en laat-spread. Daarnaast is het bij participatie in beleggingsfondsen niet exact te bepalen welke kosten er zijn

gemaakt. Daarvoor is een schatting gemaakt van de 'turn-over' in de portefeuille en op basis van gemiddelde

transactiekosten in de markt zijn vervolgens de transactiekosten bij benadering bepaald.

De totale vermogensbeheerkosten over 2015 bedragen € 21,7 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld

belegd vermogen bedragen de kosten 0,37%. De geschatte transactiekosten als percentage van het gemiddeld belegd

vermogen bedragen 0,16%.

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. Hiervan zijn de kosten verwerkt in het

beleggingsrendement en de schatting van kosten van de individuele transacties. In de jaarrekening worden alleen 

(directe) kosten getoond die het fonds op factuurbasis betaalt aan de tegenpartijen, waardoor deze cijfers niet aansluiten.

Het doel van deze tabel is om extra inzicht te verschaffen in lijn met het rapport van de AFM en de Pensioenfederatie.

Kosten pensioenbeheer

Onderstaand is een rapportage over de kosten van het pensioenbeheer opgenomen, met inachtneming van de

aanbevelingen van de Pensioenfederatie en AFM. Hierdoor kunnen de kosten van pensioenfondsen met elkaar worden

vergeleken. Ten opzichte van voorgaand jaar is de opstelling aangepast, de vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
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Kosten bestuur, advies en controle (x € 1.000) 2015 2014

Accountantskosten 84 100

Actuariskosten 63 35

Overige controle- en advieskosten 49 47

Kosten bestuursbureau 1.468 1.650

Bestuurskosten 181 168

Projectkosten 170 667

Kosten toezicht en brancheorganisaties 253 244

Overige kosten 169 224

2.437 3.135

Administratiekosten (x € 1.000) 2015 2014

Kosten deelnemers en pensioengerechtigden 3.142 2.661

Kosten financieel beheer en advies 574 376

Implementatiekosten - 1.014

3.716 4.051

Totaal pensioenuitvoeringskosten 6.153 7.186

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (x € 1,-) 2015 2014

Aantal deelnemers (incl. AO-ers) 13.888 14.935

Aantal gewezen deelnemers 17.165 15.954

Aantal pensioengerechtigden 4.568 4.303

35.621 35.192

Pensioenuitvoeringskosten per deeln., excl. gewezen deeln. (x € 1,-) 333,39 373,53

Pensioenuitvoeringskosten per deeln., incl. gewezen deeln. (x € 1,-) 172,74 204,19

De kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2015 € 6,2 miljoen (2014:€ 7,2 miljoen). Omgerekend is dit € 333,39 

(2014: € 373,53) per deelnemer en gepensioneerde.

De pensioenuitvoeringskosten zijn met name gedaald door de project- en transitiekosten voor de overgang naar eigen

beheer situatie. Deze kosten zijn deels ook begrepen onder administratiekosten en kosten bestuursbureau.

De 'kosten deelnemer en pensioengerechtigden' hebben betrekking op alle werkzaamheden die de administrateur van het

fonds verricht om de pensioenaanspraken te administreren, de uitkeringen van de pensioengerechtigden te verzorgen en

alle deelnemers en gerechtigden te informeren. Te denken valt hierbij aan het verwerken van waardeoverdrachten, het

afkopen van kleine pensioenen, het toekennen van pensioenen en de communicatie met alle doelgroepen (helpdesk,

website, pensioenplanner, nieuwsbrief, Uniform Pensioenoverzicht, start- en stopbrief, enzovoorts).

De 'kosten financieel beheer en advies' hebben betrekking op het opstellen van het jaarverslag en het samenstellen van

financiële rapportages en de advies- en controlekosten door Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Pensioenuitvoerders moeten door het vervallen van de koepelvrijstelling voor pensioenadministratie vanaf 1 januari 2015

btw in rekening brengen over hun dienstverlening.
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FINANCIËLE PARAGRAAF

De ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende het verslagjaar is als volgt:

Vermogen
(x € 1.000)

Technische
voorziening
(x € 1.000)

Dekkingsgraad 
(%)

Stand per 31 december 2014 5.800.429 4.636.661 125,1

Beleggingsresultaten 15.375 355.777 -8,3

Premiebijdragen 286.533 200.320 0,8

Uitkeringen -70.998 -71.151 0,4

Overig -12.890 34.693 -1,3

Stand per 31 december 2015 6.018.449 5.156.300 116,7

Onder beleggingsresultaten zijn twee wijzigingen in het financieel toetsingskader in 2015 verantwoord:

l Driemaandsmiddeling: De methode van de driemaandsmiddeling van de rente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening

pensioenverplichtingen van € 239,0 miljoen. Dit resultaat is via de staat van baten en lasten als last in het verslagjaar

verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad is -6,1 procentpunt.

l UFR-systematiek: Het niveau van de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR

van toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de

voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 171,4

miljoen. Dit resultaat is via de staat van baten en lasten als last in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de

dekkingsgraad is -4,4 procentpunt.

Onder beleggingsresultaten is ook de omrekening naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015 verantwoord. Dit

heeft geleid tot een verlaging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 62,6 miljoen. Dit resultaat is via de staat

van baten en lasten als bate in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad is 1,8 procentpunt.

Ultimo 2015 bedraagt de gemiddelde marktrente 1,8% (ultimo 2014: 2,0%).

Dekkingsgraad

31-12-2015

%

31-12-2014

%

31-12 2013

%

Actuele dekkingsgraad 116,7 125,1 120,8

Beleidsdekkingsgraad 119,8 124,2 -

Reële dekkingsgraad 95,7 - -

TBI-grens (per 30 september 2015) 133,3 - -

Vereiste dekkingsgraad 115,1 111,1 107,5

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2 104,3 101,1

Vanwege het garantiecontract tot en met 2013 was voor het fonds 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 eigen vermogen bepaald als ware het fonds al in eigen

beheer.
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Tot en met 2014 was de actuele dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van het fonds. Vanaf 2015 wordt de

financiële positie bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de

dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie

van dekkingstekort. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, maar wel tenminste gelijk is aan

de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort.

Ultimo 2015 is er sprake van een reserveoverschot van 4,7 procentpunt en een dekkingsoverschot van 15,6 procentpunt.

De solvabiliteit van het fonds is toereikend.

Vanaf 2015 moet de reële dekkingsgraad per jaareinde worden gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank. De reële

dekkingsgraad ultimo 2015 is gelijk aan 95,7% zijnde: 119,8% (beleidsdekkingsgraad ultimo 2015) gedeeld door 125,2% 

(de vereiste beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 voor voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de prijsinflatie). De

TBI-grens (toekomstbestendig indexatiebeleid) is de beleidsdekkingsgraad waarbij de toeslag volledig kan worden

toegekend. Laatstgenoemde kan dus bij een reële dekkingsgraad van 100%.

Actuariële analyse van het resultaat 

De samenstelling van het resultaat over 2015 en 2014 en de wijzigingen daarin blijken uit het volgende overzicht

(x € 1.000):

2015 2014

Resultaat op intrest/beleggingen -328.739 419.164

Resultaat op premie 102.690 61.538

Resultaat op kosten 819 4.057

Resultaat op uitkeringen 153 114

Resultaat op sterfte 7.921 6.216

Resultaat op arbeidsongeschiktheid 5.769 1.768

Resultaat op overige kanssystemen -2.542 -2.315

Resultaat op toeslagen -46.568 -39.709

Resultaat op waardeoverdrachten -223 -1.262

Resultaat op incidentele mutaties -40.895 3.567

Resultaat op andere oorzaken -4 -45.358

Resultaat -301.619 407.780

De belangrijkste verklaringen voor het resultaat zijn:

Resultaat op intrest/beleggingen

Het resultaat op intrest/beleggingen was in 2015 € 328,7 miljoen negatief.

Het behaalde directe en indirecte beleggingsrendement in 2015 was hoger dan de benodigde interest voor de

verplichtingen (gelijk aan de 1-jaars rente uit de rentetermijnstructuur per 1 januari 2015: 0,159%). Daardoor ontstond een

positief resultaat op beleggingsopbrengsten van € 19,1 miljoen.

Ultimo 2015 heeft de omrekening plaatsgevonden van de technische voorzieningen op basis van de rentetermijnstructuur

per 1 januari 2015, één jaar forward zonder driemaandsmiddeling, naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015

zonder driemaandsmiddeling. De gemiddelde rekenrente is met 0,1 procentpunt gedaald (ultimo 2015: 1,8%, primo 2015,

1 jaar forward: 1,9%). De lagere rente leverde een negatief resultaat op van € 347,8 miljoen door toevoeging van dit

bedrag aan de technische voorzieningen. Dit resultaat op intrest bestaat uit de volgende componenten:

l het vervallen van de driemaandsmiddeling: € 239,0 miljoen negatief;

l de overgang op de nieuwe UFR: € 171,4 miljoen negatief;

l omrekening naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015: € 62,6 miljoen positief.
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Resultaat op premie

Het resultaat op premie was in 2015 € 102,7 miljoen positief. De ontvangen premie was hoger dan de zuiver

kostendekkende premie.

De zuiver kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt (x € 1.000):

2015 2014

Zuiver kostendekkende premie 218.599 185.265

Feitelijke premie 286.533 220.860

De samenstelling van de zuiver kostendekkende premie is als volgt (x € 1.000):

2015 2014

Actuarieel benodigde koopsom 156.520 131.317

Opslag voor uitvoeringskosten 4.730 5.833

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 22.226 9.849

Premie toeslagverlening 35.123 38.266

218.599 185.265

Het is voor een pensioenfonds van belang dat de feitelijke premie hoger is dan de kostendekkende premie: een positief

verschil tussen deze twee premies draagt bij aan een stijging van de dekkingsgraad. De zuivere kostendekkende premie

bevat een bedrag van € 35,1 miljoen voor toeslagverlening. Omdat SPA een voorwaardelijke toeslagregeling kent, kan

deze premie toeslagverlening ook worden gebruikt voor versterking van het eigen vermogen (in plaats van toeslagen)

indien de financiële positie van het fonds hierom vraagt.

De samenstelling van de feitelijke premie is als volgt (x € 1.000):

2015 2014

Actuarieel benodigde koopsom 189.095 142.862

Opslag voor uitvoeringskosten 17.212 17.015

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 26.851 10.714

Premie toeslagverlening 42.433 41.630

Extra opslag ter compensatie vervallen aanvullingsverplichting bij te 

lage dekkingsgraad 4.004 4.003

Extra opslag ter financiering van in de toekomst op te bouwen 

aanspraken 6.536 4.636

Eenmalige koopsommen 402 -

286.533 220.860

Resultaat op kosten

Het resultaat op kosten was € 0,8 miljoen positief omdat de opslag voor uitvoeringskosten in de feitelijke premie hoger is

dan de werkelijke uitvoeringskosten.
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Resultaat op uitkeringen

Het resultaat op uitkeringen was € 0,2 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de werkelijke uitkeringen en de verwachte

netto vrijval uit de technische voorzieningen in verband met uitkeringen.

Resultaat op sterfte

Het resultaat op sterfte was € 7,9 miljoen positief. Dit resultaat is te splitsen naar het resultaat op lang leven (verzekerden

worden ouder dan werd verondersteld op basis van de fondsgrondslagen: € 2,2 miljoen negatief) en het resultaat op kort

leven (verzekerden sterven eerder dan werd verondersteld op basis van de fondsgrondslagen: € 7,1 miljoen positief).

Daarnaast is van de herverzekeraar een uitkering ontvangen van € 3,0 miljoen.

Resultaat op arbeidsongeschiktheid

Het resultaat op arbeidsongeschiktheid (€ 5,8 miljoen positief) is met name het gevolg van het vervallen van de IBNR-

voorziening in 2015 (€ 5,4 miljoen positief).

Resultaat op overige kanssystemen

Het resultaat op overige kanssystemen (€ 2,5 miljoen negatief) bestaat uit resultaten op mutaties, zoals flexibilisering bij

pensioneren.

Resultaat op toeslagen

Per 1 januari 2016 is een voorwaardelijke toeslag verleend van 1,54% voor deelnemers en 0,21% voor slapers en

gepensioneerden. Voor de SBZ-populatie zijn de opgebouwde rechten voor 1 januari 2014 verhoogd met 0,11% in

aanvulling op de door SBZ zelf verleende toeslagen. Het resultaat op toeslagen was € 46,6 miljoen negatief.

Resultaat op waardeoverdrachten

Het resultaat op waardeoverdrachten was € 0,2 miljoen negatief.

Resultaat op incidentele mutaties

Het resultaat op incidentele mutaties was € 40,9 miljoen negatief, vrijwel geheel door de overgang per 31 december 2015

op een fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte.

Oordeel van de externe actuaris op de financiële positie:

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel

bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum ten minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen

vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heeft de certificerend actuaris zich ervan overtuigd dat is voldaan aan de

artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het vereist

eigen vermogen.

Het oordeel van de certificerend actuaris over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Achmea is gebaseerd op

de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is

naar de mening van de certificerend actuaris voldoende. Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het

realiseren van de beoogde toeslagen beperkt zijn.
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ACTUARIËLE PARAGRAAF

Voor pensioenfondsen gelden eisen, die aan het vermogen van een pensioenfonds worden gesteld, zoals verwoord in het

Financieel 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

fonds over voldoende eigen 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 uit twee onderdelen: 'minimaal vereist eigen vermogen' en 'vereist

eigen vermogen'.

Minimaal vereist eigen vermogen

In de eerste plaats wordt getoetst of het fonds voldoet aan de normen voor het minimaal vereist eigen vermogen. Het

minimum vereist eigen vermogen is berekend op € 219,1 miljoen, zijnde 4,2%.

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 fonds deze

risico's beheert. Voor de bepaling van het vereist eigen vermogen maakt het fonds gebruik van het standaard model. Het

bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico's van het fonds. Toepassing van het

standaardmodel resulteert in een vereist eigen vermogen van € 778,8 miljoen, zijnde 15,1%.

Aanwezig eigen vermogen

Het fonds heeft de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door DNB, toegepast. Het resultaat hiervan is verwerkt in de

jaarrekening. Het aanwezig eigen vermogen van het fonds bedraagt ultimo 2015 € 862,1 miljoen.

Oordeel van de certificerend actuaris

De certificerend actuaris geeft een oordeel over het vermogen van het fonds per 31 december 2015.

Tot en met 2014 was de actuele dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van het fonds. Vanaf 2015 wordt de

financiële positie bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de

dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie

van dekkingstekort. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, maar wel tenminste gelijk is aan

de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort.

Ultimo 2015 is er sprake van een reserveoverschot van 4,7 procentpunt en een dekkingsoverschot van 15,6 procentpunt.

De solvabiliteit van het fonds is toereikend.

Op basis van deze conclusie is de vermogenspositie van het fonds naar de mening van de certificerend actuaris

voldoende.
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RISICOPARAGRAAF

Risicomanagement

In 2015 zijn de eerste stappen gezet om het risicomanagement aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. SPA is een

eigen beheer pensioenfonds met 6 miljard vermogen en heeft een nieuwe ambitieuze strategie (2020) ontwikkeld met het

gewaagd doel: "Wij zijn het pensioenfonds waar iedere deelnemer en werkgever graag bij aansluit". In de huidige

groeifase waarin SPA verkeert, in de wereld waarin de volatiliteit van financiële markten groot is en waarin de wet- en

regelgeving toeneemt, waarin de toekomst van het stelsel (pensioendialoog) onderwerp van discussie is, is het belang

van risicomanagement voor SPA groot.

De contouren en inrichting van het risicomanagement zijn in 2014 vastgesteld. Dit samen met de aanpassingen in de

bestuurlijke governance maakt dat er ook in bestuurlijke zin de verantwoordelijkheid voor specifieke risico's en het

risicomanagement goed is belegd. Hierdoor gaat SPA ook meer onderscheid maken tussen beleid en uitvoering.

Commissies zijn verantwoordelijk gemaakt voor risico's in hun aandachtsgebied. In deze nieuwe organisatiestructuur is

de uitvoering van het risicomanagementbeleid gedelegeerd aan de commissie Audit & Risk, begeleid door de

risicomanager, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het risicomanagementproces ziet er als volgt uit. De commissies en dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor de aan

hen toegewezen risico's. Zij maken een inschatting van deze risico's. Minimaal één keer per kwartaal is

risicomanagement onderwerp van de agenda. Aan de hand van de notitie "Risico-inschattingen" wordt beoordeeld of de

huidige stand van de risico's en beheersmaatregelen ongewijzigd moet blijven of aangepast dient te worden als gevolg

van externe ontwikkelingen of ontwikkelingen in openstaande acties. Het bestuursbureau ondersteunt de commissies of

dagelijks bestuur in deze werkzaamheden.

De inschattingen van de commissies en dagelijks bestuur worden vastgelegd in de notitie "Risico-inschattingen" en

gerapporteerd aan de commissie Audit & Risk. De commissie Audit & Risk bespreekt alle inschattingen van de risico's 

(ook één keer per kwartaal) en legt haar bevindingen vast en rapporteert hierover aan het bestuur. Het bestuur is

eindverantwoordelijk en bepaalt of de risico-inschattingen en beheersmaatregelen op een juiste wijze zijn vastgesteld en/

of worden nageleefd.

In dit proces is de commissie Audit & Risk de schakel die ervoor zorgt dat het risicomanagementproces wordt nageleefd

onder aansturing van de risicomanager.

Het bestuur heeft op basis van een gedegen tenderproces een nieuwe tool voor risicomonitoring (RisicoMaat) in gebruik

genomen ter ondersteuning van het risicomanagementproces. De commissie Audit & Risk heeft in overeenstemming met

de andere commissies en het dagelijks bestuur gezorgd voor een initiële invulling voor RisicoMaat. In dit proces zijn

tevens de onderzoeksresultaten verwerkt uit de integriteitsrisicoanalyse welke in het laatste kwartaal van 2015 is

uitgevoerd. De integriteitsrisicoanalyse is uitgevoerd met het hele bestuur en heeft geresulteerd in een adequate analyse

van de integriteitsrisico's en heeft bijgedragen aan de kennis en belang van dit onderwerp. Deze ontwikkeling en de

structurele aandacht voor de risico's (bespreking van de risico's door de commissies en het dagelijks bestuur per

kwartaal) heeft ertoe geleid dat het belang van risicomanagement is toegenomen en zijn waarde heeft gekregen.

Daarnaast is de kwartaalrapportage (dashboard) in vorm en inhoud doorontwikkeld en gewijzigd naar de wensen van het

bestuur. De rapportage geeft een totaaloverzicht weer van de financiële cijfers (dekkingsgraad, beleggingen, balans,

V&W), control op uitbesteding, risicomanagement, pensioendesk, klachten en highlights van de commissies.

Uitdagingen voor 2016 zijn het aantoonbaar in control zijn op de terreinen planning en control, demand management (in

control zijn op de uitbestede diensten), uitvoering beheersmaatregelen risicomanagement en interne processen. Het

toetsen van deze werkzaamheden aan de vereiste normen (key controls) noemen we business control en is onderdeel

van risicomanagement. De vereiste normen (key controls) zijn in principe beheersmaatregelen die aantonen dat het fonds

in control is en beperken de risico's die het fonds heeft.
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SPA heeft de indeling van de risico's gebaseerd op het model van DNB, de FIRM risicocategorieën. Daarnaast heeft SPA

drie aanvullende beheersmaatregelen gedefinieerd, solvabiliteitsbeheer en management en organisatie. De belangrijkste

risico's zijn de financiële risico's, het uitbestedingsrisico en het integriteitsrisico. Alle risico's en beheersmaatregelen

worden vastgelegd in de monitoringtool, RisicoMaat.

De doelstelling van RisicoMaat is enerzijds om het bestuur inzicht te bieden in de risico's en beheersmaatregelen zoals

die gedefinieerd zijn. Anderzijds vormt RisicoMaat de basis van waaruit het fonds het risicomanagement verder vorm

geeft, waarmee de besturing en de beheersing transparant wordt gemaakt voor belanghebbenden en toezichthouders.

Onderdeel van RisicoMaat is een risicomatrix, waarin aan de hand van de risicocategorieën van FIRM, de inherente,

residu en gewenste situatie van de risico's van het fonds zijn weergegeven. Dit leidt tot gemeenschappelijk inzicht in de

risico's die het fonds loopt, de beheersmaatregelen die zijn genomen en de beheersmaatregelen die nog moeten worden

genomen of gewenst zijn.

De geïdentificeerde risico's worden kwalitatief beoordeeld op basis van de waarschijnlijkheid van het optreden van het

risico en de impact daarvan op het behalen van de doelstellingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het

inherent risico, het residurisico en het gewenste risico. De volgende figuur geeft een uitleg van deze risico-inschattingen.

De belangrijkste financiële risico's zijn:

Renterisico

Het fonds loopt renterisico doordat de waarde van de verplichtingen van het fonds anders op renteveranderingen reageert

dan de waarde van de beleggingen.

Beheersmaatregelen:

l Het renterisico wordt dagelijks gemonitord.

l Het renterisico wordt gedeeltelijk afgedekt conform het rentehedgebeleid.

l Het renterisico en de effectiviteit ervan wordt inzichtelijk gemaakt via de maandelijkse risicorapportages en de

kwartaalrapportages.
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Inflatierisico

Het fonds loopt inflatierisico doordat de waarde van de geïndexeerde pensioentoezeggingen anders op

inflatieveranderingen reageert dan de waarde van de beleggingen. Het (gedeeltelijk) streven naar een reëel pensioen

geeft een risico dat de verandering van de pensioenvoorzieningen als gevolg van inflatie niet gecompenseerd worden

door een waardeverandering van de beleggingen.

Beheersmaatregelen:

l De indexatieambitie wordt in de ALM getoetst.

l De kans op indexatie wordt inzichtelijk gemaakt in de maandelijkse risicorapportages.

Valutarisico

De waarde van beleggingen kan veranderen door schommelingen in de wisselkoersen ten opzichte van de euro.

Beheersmaatregelen:

l Het valutarisico wordt beheerst in de portefeuilleconstructie studie.

l Het valutarisico wordt (gedeeltelijk) afgedekt.

l Het valutarisico en de effectiviteit ervan wordt inzichtelijk gemaakt via de maandelijkse risicorapportages en de

kwartaalrapportages.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat het fonds niet op korte termijn aan zijn onderpandverplichtingen vanuit derivatencontracten kan voldoen.

Beheersmaatregelen:

l Het liquiditeitsrisico wordt bewaakt met behulp van twee toetsen zoals weergegeven in de maandelijkse

risicorapportage. Deze geven inzicht in de mate waarin de portefeuille over voldoende liquiditeit beschikt om bij

extreme marktschokken voldoende onderpand te kunnen storten. Indien het fonds niet slaagt voor één of beide

toetsen wordt dit gemeld en volgt er een advies vanuit de fiduciair beheerder.

l Een relatief groot deel van de vastrentende portefeuille wordt aangehouden voor het afdekken van het renterisico

samen met de rentederivaten (swaps). Deze obligaties zijn erg liquide en kunnen gemakkelijk liquide worden

gemaakt. Het belang van illiquide beleggingen in de portefeuille zoals private equity en vastgoed is relatief gezien

vooralsnog beperkt.

Marktrisico

Het risico van marktwaardebewegingen wordt op totaalniveau getoetst, omdat verschillende risico's elkaar kunnen

versterken of juist diversifiërend werken.

Beheersmaatregelen:

l Het marktrisico wordt beheerst in de ALM- en portefeuilleconstructiestudie. Gewenste risico's worden meegenomen in

de ALM-studie. Het betreft risico's waar bewust voor gekozen wordt op basis van risicorendementsverwachtingen.

l Bij Sturen op Risico wordt op basis van het dekkingsgraadrisico en tracking error beoordeeld of het risico van het

fonds binnen de bandbreedtes beweegt.

l De gevoeligheid van het fonds voor aandelen, rente en het vereiste eigen vermogen wordt gemonitord en getoetst via

stress scenario's vanuit de maandelijkse risicorapportage.

l Het marktrisico en systeem-risico wordt, via een Systemic Stress Indicator (SSI), inzichtelijk gemaakt in de

maandelijkse risicorapportages.

Aandelenrisico (onderdeel van het marktrisico)

Het risico op een daling van de marktwaarde van aandelen en zakelijke waarden.

Beheersmaatregelen:

l Het aandelenrisico wordt in de ALM vastgesteld door middel van de gewenste allocatie naar aandelen en zakelijke

waarden.

l Het aandelenrisico wordt in de portefeuilleconstructie omgezet in een feitelijke portefeuille.

l Het aandelenrisico wordt door middel van de risicorapportage inzichtelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd.
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Concentratierisico (onderdeel van het marktrisico)

Door gebrekkige spreiding kan concentratierisico ontstaan, waarbij verliezen optreden doordat een te grote gevoeligheid

bestaat naar één regio, sector of marktpartij.

Beheersmaatregelen:

l Het concentratierisico wordt beheerst in de ALM- en portefeuilleconstructiestudie door de portefeuille naar voldoende

beleggingscategorieën, risicocategorieën en stijlen te spreiden.

l Concentraties worden periodiek weergegeven in de risicorapportage. Op basis van analyses wordt beoordeeld of deze

acceptabel zijn of dat deze teruggebracht moeten worden.

Actief risico (onderdeel van het marktrisico)

Met actief risico wordt bedoeld de mate waarin de daadwerkelijke performance afwijkt van de benchmark van de

portefeuille.

Beheersmaatregelen:

l Het actieve risico wordt beheerst door middel van limieten op de ex ante tracking error bij actieve mandaten. Hiermee

wordt de afwijking ten opzichte van de benchmark gelimiteerd.

l Het fonds heeft als beleggingsbeginsel 'passief tenzij'; een groot deel van de beleggingen wordt (grotendeels) passief

beheerd, waardoor het actief risico relatief gezien beperkt is.

Kredietrisico

Het risico dat een verlies optreedt als een kredietnemer zijn afgesproken betalingen niet nakomt of dat de

kredietwaardigheid van een kredietnemer afneemt.

Beheersmaatregelen:

l Het kredietrisico wordt beheerst in de portefeuilleconstructiestudie. In de portefeuilleconstructie wordt op basis van

risicomaten een allocatie naar vastrentende waarden bepaald.

l Binnen de beleggingsportefeuilles worden limieten opgenomen op kredietwaardigheidsratings van beleggingen in

instrumenten, landen en/of sectoren.

l Het kredietrisico wordt inzichtelijk gemaakt via de maandelijkse risicorapportages en de kwartaalrapportages.

Tegenpartijrisico (onderdeel van het kredietrisico)

Bij het aangaan van transacties met externe partijen (o.a. derivatenposities) wordt exposure opgebouwd bij tegenpartijen.

Een faillissement van een tegenpartij kan tot verliezen leiden.

Beheersmaatregelen:

l Bij het aangaan van nieuwe derivatentransacties dient de tegenpartij een minimale kredietwaardigheid te hebben

conform het tegenpartijbeleid van het fonds. Daarnaast wordt een 'watch list' gehanteerd.

l Iedere tegenpartij mag - afhankelijk van de kredietwaardigheid - slechts een bepaald percentage van de totaal

uitstaande exposure uitmaken conform het tegenpartijbeleid van het fonds, zoals verwoord in de Beleggingsrichtlijnen.

l Er vindt dagelijks waardering en afstemming van onderpand plaats waarbij alleen onderpand van goede kwaliteit

wordt uitgewisseld.

l Het risico wordt inzichtelijk gemaakt en bewaakt via de maandelijkse risicorapportage, waaronder de berekening van

de Potential Future Exposure (verlies in geval van oversluiten van een derivaat bij een faillissement van een

tegenpartij).
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Verzekeringstechnisch risico

Het risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie- en/of

beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling

en premiestelling van het product.

Beheersmaatregelen:

l Risico kortleven en arbeidsongeschiktheid is tot en met 31 december 2015 herverzekerd. Langleven risico is niet

herverzekerd. Vanaf 1 januari 2016 zijn de risico's voor kortleven en arbeidsongeschiktheid niet meer herverzekerd,

omdat het bestuur van mening is dat SPA voldoende omvang heeft om deze risico's zelfstandig te dragen.

l Opslagen in de premie voorzien in het langleven risico op basis van gedegen onderzoek naar de overlevingskansen

van de populatie van het pensioenfonds.

Naast de financiële risico's zijn er ook niet-financiële risico's:

Communicatierisico

Het risico dat door onjuiste kwantiteit en kwaliteit van de communicatie er bij belanghebbenden onjuiste informatie terecht

komt dan wel dat het fonds onbedoeld verplichtingen krijgt.

Beheersmaatregelen:

l Met betrekking tot de wettelijke communicatie is er sprake van uitbesteding aan de pensioenuitvoerder. Hierover wordt

gestructureerd geïnformeerd. Dit wordt bij het uitbestedingsrisico meegenomen. Goed communicatiebeleid en

rapportage over de uitvoering zijn van belang. Periodiek overleg met de uitvoeringsorganisatie en bespreking

rapportages en voortgang vinden plaats.

Strategisch- en omgevingsrisico

Het risico van het niet hebben van een adequate strategie en de gevolgen van, van buiten het fonds komende,

veranderingen op het gebied van belanghebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat.

Beheersmaatregelen:

l Het bestuur krijgt informatie over de uitvoering van de strategische plannen. De aandacht voor externe andere relaties

(verantwoordingsorgaan, raad van toezicht en bijvoorbeeld de Achmea Gepensioneerden Vereniging) is van belang.

Operationeel risico

Het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering.

Beheersmaatregelen:

l Beheersing door de professionele taakinvulling van het bestuursbureau en samenwerking in de commissies en het

bestuur vormgegeven. Daarnaast rapporteert het bestuursbureau over de beleidsontwikkeling, uitgevoerde

werkzaamheden en administratieve organisatie.

Uitbestedingsrisico

Het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden dan wel door deze

derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Uitbesteed zijn: pensioenadministratie,

financiële administratie en jaarwerk, vermogensbeheer voor depot en vrij vermogen.

Beheersmaatregelen:

l Goede bewaking uitbestedingsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten is essentieel. Inzicht in kosten en

rapportage over de uitbestede werkzaamheden zijn van belang.
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IT risico

Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd

worden ondersteund door IT.

Beheersmaatregelen:

l Het fonds is voor de uitvoering van processen in het eigen domein beperkt afhankelijk van IT toepassingen. Risico's

bij de partijen aan wie is uitbesteed vallen onder het uitbestedingsrisico.

Integriteitsrisico

Het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere,

onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en

maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen.

Beheersmaatregelen:

l Integriteitsrisico's worden door de compliance functie bewaakt. Integriteitsbeleid en ontwikkelen van

beheersmaatregelen is van belang.

Juridisch risico

Het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van

haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct

gedocumenteerd zijn.

Beheersmaatregelen:

l Volgens de jaarplanning bij elk juridisch document of onderwerp stil staan bij de vraag of wij nog voldoen aan de eisen

van wet- en regelgeving (in de breedste zin van het woord). Pensioenbeleid mitigeert dit risico.
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TOEKOMSTPARAGRAAF

Het jaar 2016 staat vooral in het teken van de oriëntatie op de toekomst en de verdere implementatie van het

beleggingsbeleid en het risicomanagement. De belangrijkste speerpunten betreffen:

Financiële situatie en mogelijke verplichtingen

Gelet op de huidige rentestand en de dalende trend van de beleidsdekkingsgraad (als gevolg van de 12-maands-

middeling) verdient de financiële situatie extra aandacht. De kans dat het fonds gedurende 2016 in een reservetekort

komt, is vrij groot als gevolg van het feit dat de beleidsdekkingsgraad een 12-maandsmiddeling kent en de rente ook de

afgelopen maanden een dalende trend kende. Van een reservetekort is sprake zodra de beleidsdekkingsgraad onder de

vereiste dekkingsgraad komt. SPA zal de ontwikkelingen op de voet volgen en zonodig ook een herstelplan indienen bij

DNB. Daarnaast toetst het bestuur periodiek haar beleidsuitgangspunten.

Communicatie

Belangrijk aandachtspunt voor 2016 in de communicatie is de vertaling van de strategiekaart naar concreet beleid. Het

verstevigen van de band met deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en het verhogen van het

pensioenbewustzijn staan daarbij centraal.

Beleggingsbeleid

In 2016 zal worden gewerkt aan de verdere implementatie van de nieuwe normportefeuille, met name reële beleggingen.

Daarnaast zullen ook het versterken van de in control situatie en implementatie van EMIR, inclusief beleidsimplicaties de

nodige aandacht krijgen.

Tevens zal een onderzoek naar discretionair beleggen in opkomende markten worden uitgevoerd en zal een

doorontwikkeling plaatsvinden voor het beleid en uitvoering ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Risicomanagement

In 2016 zal de in het afgelopen boekjaar geïntroduceerde risicomonitor verder worden geïmplementeerd, rapportages

verder worden verbeterd en verder aantoonbaar in control gekomen worden op terreinen van planning en control en

uitbestede diensten.

Governance

In 2016 zal het bestuur aandacht besteden aan de opvolging van de per 1 juni 2016 aftredende voorzitter. Ook de

vervanging van de raad van toezicht is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast verdient de verdere versterking van het

bestuursbureau aandacht. De benodigde acties zijn hiervoor in gang gezet.

SPA is een goed georganiseerd pensioenfonds met een open blik op de toekomstige pensioenontwikkelingen. We kijken

daarbij naar mogelijke wijzigingen in de pensioenovereenkomst en naar wijzigingen in de pensioenuitvoering en naar

effecten hiervan voor ons fonds.

Veel aandacht zal bovendien uitgaan naar de oriëntatie op de toekomst met daarin de keuzes om of op eigen kracht door

te gaan, dan wel een samenwerking met een ander fonds aan te gaan of op te gaan in een APF.
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Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea
Het bestuur

J.R.P. van den Brink A.M. de Graaf
Voorzitter Secretaris

G.T.J. Meulenbroek F.J. Mittertreiner
Bestuurslid Bestuurslid

G.A.M. van Son J.M.M. van Tuyl
Bestuurslid Bestuurslid

G.C.M. Warmerdam
Bestuurslid
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JAARREKENING
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1                BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

(x € 1.000)

2015 2014

ACTIVA

Beleggingen voor risico fonds (1)

Vastgoedbeleggingen 118.784 87.452

Aandelen 1.703.591 970.409

Vastrentende waarden 4.294.373 4.216.177

Derivaten met positieve waarde 241.577 897.615

Overige beleggingen 16.152 41.614

6.374.477 6.213.267

Vorderingen en overlopende activa (2) 6.449 8.725

Overige activa (3) 765 13.984

6.381.691 6.235.976

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves (4) 862.149 1.163.768

Technische voorzieningen (5) 5.156.300 4.636.661

Overige schulden en overlopende
passiva (6)

Derivaten met negatieve waarde 348.796 429.286

Overige schulden en overlopende passiva 14.446 6.261

363.242 435.547

6.381.691 6.235.976

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

2015 2014

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)

Actuele dekkingsgraad 116,7 125,1

Beleidsdekkingsgraad 119,8 124,2

Reële dekkingsgraad 95,7 -

TBI-grens (per 30 september 2015) 133,3 -
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

2015 2014

BATEN

Premiebijdragen risico fonds (van
werkgevers en werknemers) (7) 286.533 220.860

Beleggingsresultaten risico fonds (8) 15.375 1.302.279

301.908 1.523.139

LASTEN

Pensioenuitkeringen (9) 70.998 67.535

Pensioenuitvoeringskosten (10) 6.153 7.186

Mutatie technische voorzieningen (11)

Pensioenopbouw 153.752 129.001

Toeslagen 46.568 39.709

Rentetoevoeging 7.919 14.115

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -71.151 -67.649

Onttrekking voor uitvoeringskosten 1.345 963

Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten 616 14.156

Wijziging marktrente 347.858 876.125

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 40.609 2.791

Resultaat op sterfte -4.936 -298

Resultaat op arbeidsongeschiktheid -5.769 -1.768

Resultaat op mutaties 2.542 2.315

Resultaat op overige technische grondslagen 286 -

Overige resultaten - -6.358

519.639 1.003.102

Saldo overdrachten van rechten risico
fonds (12) -393 -12.894

Herverzekeringen (13) 7.126 5.072

Overige lasten (14) 4 45.358

603.527 1.115.359

Saldo van baten en lasten -301.619 407.780

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

2015 2014

Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Mutatie algemene reserve -301.619 407.780
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2015 2014

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen risico fonds 296.473 224.438

Ontvangen herverzekeringen 4.264 643.848

Ontvangen overdrachten van rechten risico fonds 7.201 17.855

Betaalde pensioenuitkeringen -70.814 -65.814

Betaalde herverzekeringen -8.315 -11.095

Betaalde overdrachten van rechten risico fonds -7.155 -4.787

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -9.850 -3.430

Diverse ontvangsten en uitgaven -4 220

211.800 801.235

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen beleggingen 5.955.929 6.549.126

Betaald inzake aankopen beleggingen -6.287.749 -6.900.929

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 119.320 128.150

Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen -2.162 -578.158

Betaalde kosten van vermogensbeheer -10.357 -7.125

-225.019 -808.936

Mutatie liquide middelen -13.219 -7.701

Samenstelling geldmiddelen

2015 2014

Liquide middelen per 1 januari 13.984 21.685

Mutatie liquide middelen -13.219 -7.701

Liquide middelen per 31 december 765 13.984
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4                ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

Het doel van Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA), statutair gevestigd te Utrecht (hierna "SPA", "de stichting", "ons

fonds" of "het fonds"), is het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter

zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze

doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de collectieve pensioenregeling van

Achmea. De pensioenregeling is bestemd voor medewerkers van Achmea.

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder

Richtlijn 610.

De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur heeft op 31 mei 2016 de jaarrekening opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand

jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 'Schattingswijzigingen'.

Schattingswijzigingen

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe

actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien van sterfte, langleven,

arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van

het fonds.

Per 31 december 2015 is het fonds overgegaan op een fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte. Dit heeft

geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 40,6 miljoen. Dit resultaat is via de staat van

baten en lasten als last in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad is -1,1 procentpunt.

Wijzigingen in het financieel toetsingskader

Driemaandsmiddeling: De methode van de driemaandsmiddeling van de rente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening

pensioenverplichtingen van € 239,0 miljoen. Dit resultaat is via de staat van baten en lasten als last in het verslagjaar

verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad is -6,1 procentpunt.

UFR-systematiek: Het niveau van de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR van

toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de

voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 171,4 miljoen.

Dit resultaat is via de staat van baten en lasten als last in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad is

-4,4 procentpunt.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar

het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Verantwoording van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle

risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties

worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post "nog af

te wikkelen transacties". Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

Saldering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien

sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te

wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen

financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd

opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende

andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis

voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode

gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel

de verslagperiode als toekomstige perioden. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.

Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen, e.d., worden als

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde

valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van

baten en lasten.

31-12-2015 31-12-2014

Australische Dollar (AUD) 1,49 1,48

Canadese Dollar (CAD) 1,51 1,40
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Zwitserse Frank (CHF) 1,09 1,20

Deense Kroon (DKK) 7,46 7,45

Brits Pond Sterling (GBP) 0,74 0,78

Hongkongse Dollar (HKD) 8,42 9,38

Japanse Yen (JPY) 130,72 145,08

Noorse Kroon (NOK) 9,62 9,07

Zweedse Kroon (SEK) 9,16 9,47

Singaporese Dollar (SGD) 1,54 1,60

US Dollar (USD) 1,09 1,21

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen voor risico fonds

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Slechts indien de reële waarde van een belegging niet

betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. Overlopende activa

en passiva worden tevens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De liquiditeiten vermogensbeheer worden

gewaardeerd tegen nominale waarde. Het verschil met reële waarde is bij deze activa en passiva in het algemeen gering.

Participaties in beleggingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen, worden

gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor die onderliggende beleggingen ("look-through"-benadering).

Bij gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie, bepaald op basis van reële waarde.

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder

beleggingsdebiteuren dan wel -crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het vastgelegde

beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie.

Reële waarde

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor de meerderheid van

de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van genoteerde marktprijzen. Derivaten worden

gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Bepaalde instrumenten, zoals participaties

in beleggingsfondsen worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is gebruikelijk en

mogelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Slechts indien de

reële waarde van een beleggingen niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van

geamortiseerde kostprijs.

Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reële waarde

benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Vastgoedbeleggingen

Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde wordt gebaseerd op

taxatiewaarde. De taxaties worden verricht door onafhankelijke deskundigen. Indien daartoe aanleiding is, wordt bij de

waardering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie en/of renovatieactiviteiten. Resultaten door wijziging in

reële waarde worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers per balansdatum.

Niet-beursgenoteerde beleggingen in vastgoedfondsen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde van de

onderliggende beleggingen. Indien de waarderingsgrondslagen van vastgoedfondsen afwijken, wordt de waardering zo

mogelijk aangepast aan de waarderingsgrondslagen van het fonds.
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Aandelen

Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen reële waarde. Voor

beursgenoteerde aandelen is dit de beurswaarde. Voor niet-beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is dit de

intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde inclusief opgelopen rente. Voor beursgenoteerde

vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet-beursgenoteerde participaties in vastrentende

waardenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde

die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.

Derivaatcontracten met een negatieve waarde worden in de balans onder de overige schulden en overlopende passiva

verantwoord.

Overige beleggingen

Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De waardering hiervan geschiedt tegen de intrinsieke

waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Securities lending

Het fonds participeert niet direct in securities lending. Binnen de beleggingspools kan sprake zijn van securities lending.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste

verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van

oninbaarheid.

Overige activa

Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk

opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van tegoeden

in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd

onder de beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

Algemeen

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het

vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds, volgens de van toepassing

zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het

Besluit Financieel ToetsingsKader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek en het surplusvermogen.

Beklemde reserve

Tot en met 2013 was het fonds volledig herverzekerd. Ultimo 2013 is het herverzekeringscontract beëindigd. Per 1 januari

2014 zijn de middelen overgedragen van het herverzekeringsdepot naar het fonds. Vanaf 2014 is het fonds doorgegaan

als een eigen beheer voerend fonds. De beklemde reserve is vrijgevallen per 1 januari 2014 ten gunste van de algemene

reserve.
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Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds wordt gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde wordt

bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met

de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de

opgebouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toeslag)toezeggingen.

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Per 15 juli

2015 wordt de nieuwe door DNB voorgeschreven Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De mogelijkheid om de

zogenaamde driemaandsmiddeling van de rente toe te passen, is vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Het financiële

effect van deze wijziging is toegelicht bij de schattingswijzigingen.

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 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 op de opgebouwde pensioenaanspraken toeslagverlening kan worden toegepast. Alle per

balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex ante

condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met

invaliditeit op basis van de contante waarde van de toekomstige opbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens

arbeidsongeschiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,

waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per

31 december 2015:

Overlevingstafels

De door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel AG2014, startkolom 2016 (2014: Prognosetafel

AG2014, startkolom 2015). Deze tafel is gecorrigeerd voor het verschil tussen de gehele Nederlandse bevolking en de

deelnemerspopulatie van het fonds door gebruik te maken van een fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte 

(een combinatie van bij het fonds waargenomen ervaringssterfte en een extern model).

Partnerfrequentie

Voor het nabestaandenpensioen tot de pensioendatum wordt het zogenaamde onbepaalde partnersysteem gehanteerd.

De gehanteerde partnerfrequenties zijn gelijk aan de fondsspecifieke samenlevingsfrequenties voor Achmea. Voor het

uitruilbaar partnerpensioen worden de partnerfrequenties vanaf 55 jaar verondersteld gelijk te zijn aan 1. Voor

pensioengerechtigden wordt rekening gehouden met de werkelijke burgerlijke staat en gereserveerd volgens het

bepaalde partnersysteem.

Leeftijdsverschil man-vrouw

Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner 3 jaar jonger is dan de verzekerde man en 3 jaar ouder dan de

verzekerde vrouw.

Voorziening voor uitgesteld wezenpensioen

De lasten van nog niet ingegaan wezenpensioen zijn gesteld op 5% van de lasten van het nog niet ingegaan

partnerpensioen tot 65 jaar; bij de vaststelling van de lasten van ingegaan wezenpensioen wordt verondersteld dat het

pensioen moet worden uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd, waarbij geen rekening wordt gehouden met sterftekansen.

Voorziening voor toekomstige excassokosten

Kostenopslag ter grootte van 2% van de technische voorziening in verband met toekomstige administratie- en

excassokosten. 
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Schadevoorziening

De schadevoorziening wordt bepaald als de som van:

1. De contante waarde van de premievrijgestelde, toekomstig op te bouwen pensioenaanspraken van deelnemers die 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.

2. De contante waarde van de ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen.

Bij het bepalen van de schadevoorziening wordt de kans op revalidering op nul gesteld.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de

eerste verwerking worden schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien

geen sprake is van transactiekosten).

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het fonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende

schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. Tot en met 2014 was de actuele

dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van het fonds.

Onder het FTK is per 2015 de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is

het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van dagkoersen.

Daarnaast moet vanaf 2015 de reële dekkingsgraad per jaareinde worden gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank.

De reële dekkingsgraad is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de vereiste beleidsdekkingsgraad voor

voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de prijsinflatie. De TBI-grens (toekomstbestendig indexatiebeleid) is de

beleidsdekkingsgraad waarbij de toeslag volledig kan worden toegekend. Laatstgenoemde kan dus bij een reële

dekkingsgraad van 100%.  

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en

lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen

voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten

worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Premiebijdragen risico fonds (van werkgevers en werknemers)

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het

verslagjaar verzekerde pensioenen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultaten risico fonds

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen

en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde

waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen,

worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in

de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde

herwaarderingen.
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Directe beleggingsopbrengsten

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden,

huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten.

Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. 

Kosten van vermogensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan.

Verrekening van kosten

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,

provisies, valutaverschillen, e.d.

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen

zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Mutatie technische voorzieningen

De mutatie technische voorzieningen betreft de wijzigingen in de waarde van de technische voorzieningen voor risico

fonds, onder meer door:

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur. De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met 0,159% 

(2014: 0,379%). Dit is de éénjaarsrente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 1 januari 2015 zonder

driemaandsmiddeling.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van

de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Onttrekking voor uitvoeringskosten

Jaarlijks wordt 2% van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische

voorziening ten behoeve van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast valt 2% van de uitkeringen, afkopen en uitgaande

waardeoverdrachten vrij uit de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten).

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.
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Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur, verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. In 2015 bestond dit effect uit het

vervallen van de driemaandsmiddeling, de wijziging van de UFR-systematiek en de omrekening naar de

rentetermijnstructuur per 31 december 2015. 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten

Hieronder is opgenomen de overgang per 31 december 2015 op een fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke

ervaringssterfte.

Saldo overdrachten van rechten risico fonds

De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel

overgedragen pensioenverplichtingen.

Herverzekeringen

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking heeft.

Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de verzekerde

gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de

rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het fonds.

De risico’s verbonden aan overlijden voor de pensioendatum (vooroverlijden) en premievrijstelling bij

arbeidsongeschiktheid waren tot 1 januari 2016 door het fonds herverzekerd bij resp. Achmea Pensioen- en

Levensverzekeringen N.V. en Achmea Schadeverzekeringen N.V. Het fonds heeft de risico's vanaf 1 januari 2016 niet

herverzekerd.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als

zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en

beleggingsactiviteiten.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico fonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie

Vastgoed-
beleggingen Aandelen

Vastrentende 
waarden Derivaten

Overige 
beleggingen Totaal

Stand per 1 
januari 2015 87.452 970.409 4.216.177 468.329 41.614 5.783.981

Aankopen 19.827 771.602 4.459.408 234 1.036.678 6.287.749

Verkopen -10.823 -90.955 -4.278.071 -550.206 -1.025.874 -5.955.929

Overige mutaties 15.908 10.577 23.574 -15.915 -31.982 2.162

Waardemutaties 6.420 41.958 -126.715 -9.661 -4.284 -92.282

Stand per 31 
december 2015 118.784 1.703.591 4.294.373 -107.219 16.152 6.025.681

Derivaten met 
negatieve waarde 348.796 348.796

118.784 1.703.591 4.294.373 241.577 16.152 6.374.477

Vastgoed-
beleggingen Aandelen

Vastrentende 
waarden Derivaten

Overige 
beleggingen Totaal

Stand per 1 
januari 2014 3.112 15.167 67.139 - -632 84.786

Overdracht per 1 
januari 2014 73.384 134.859 4.030.709 -53.182 41.835 4.227.605

Aankopen 5.557 867.500 2.017.272 3.487.228 523.372 6.900.929

Verkopen -6.634 -58.247 -2.246.615 -3.719.434 -518.196 -6.549.126

Overige mutaties 14.242 -14.386 524 -27.056 -34.791 -61.467

Waardemutaties -2.209 25.516 347.148 780.773 30.026 1.181.254

Stand per 31 
december 2014 87.452 970.409 4.216.177 468.329 41.614 5.783.981

Derivaten met 
negatieve waarde 429.286 429.286

87.452 970.409 4.216.177 897.615 41.614 6.213.267

Overige mutaties zijn mutaties die niet het gevolg zijn van aankopen, verkopen en waardemutaties en wel betrekking

hebben op mutaties in beleggingsdebiteuren, -crediteuren en -liquide middelen. Dit betreffen bijvoorbeeld te vorderen

dividend(-belasting), nog af te wikkelen transacties en lopende interest.

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva.
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Onderpand met betrekking tot derivaten

Het fonds belegt in derivaten. Afhankelijk van de waarde van de derivaten ontvangt of verstrekt het fonds onderpand. Bij

een positieve waarde van de derivaten ontvangt het fonds onderpand, bij een negatieve waarde verstrekt het fonds

onderpand.

Het fonds heeft ultimo 2015 € 107,1 miljoen (2014: € 512,0 miljoen) aan onderpand ontvangen en € 215,9 miljoen (2014:

€ 52,9 miljoen) aan onderpand verstrekt in de vorm van staatsobligaties. 

Reële waarde

De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen reële waarde. Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden

zijn de beleggingen van het fonds gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk

en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. De

boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de beleggingen van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter,

bepaalde beleggingen zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en -technieken,

inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten:

l Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.

Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden en banktegoeden.

l Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend goed in bezit van het fonds. Alle

vastgoedobjecten worden jaarlijks getaxeerd door externe taxateurs van wie de onafhankelijkheid ten opzichte van de

waardering onbetwist is. De juistheid en volledigheid van de gebruikte informatie voor de taxatie wordt gecontroleerd.

l De netto contante waarde methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van

de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.

l Andere methode: geen directe beursnotering maar andere uit de markt waarneembare data; danwel een prijs

gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met een niet-significante prijsaanpassing (gebaseerd op

aannames en schattingen); danwel een waardering volgens waarderingsmodellen en -technieken gebaseerd op

marktdata; danwel een marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op aannames en

schattingen die de prijs significant beïnvloeden. Hieronder vallen equity linked swaptions en inflations swaps,

swaptions, options OTC en deelnemingen.

Onder de andere methode zijn ook beursgenoteerde fondsen met NAV-koers opgenomen, waarbij de waardering

gebaseerd is op de intrinsieke waarde (ontleend aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-

to-fund managers).

Gehanteerde waarderingsystematiek op basis van Richtlijn 290

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
Taxaties

NCW
berekeningen

Andere
methode Totaal

Per 31 december 2015

Vastgoedbeleggingen 47.684 49.781 - 21.319 118.784

Aandelen 1.377.535 - - 326.056 1.703.591

Vastrentende waarden 3.643.845 - - 650.528 4.294.373

Derivaten 870 - -108.101 12 -107.219

Overige beleggingen -3 - - 16.155 16.152

Totaal 5.069.931 49.781 -108.101 1.014.070 6.025.681

Per 1 januari 2015 is de beleggingsadministratie overgegaan van Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM;

voorheen Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.) naar KAS BANK N.V.
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Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
Taxaties

NCW
berekeningen

Andere
methode Totaal

Per 31 december 2014

Vastgoedbeleggingen 15.287 45.905 - 26.260 87.452

Aandelen 961.062 - - 9.347 970.409

Vastrentende waarden 3.905.367 - 132.199 178.611 4.216.177

Derivaten 80 - 468.249 - 468.329

Overige beleggingen 9.201 - - 32.413 41.614

Totaal 4.890.997 45.905 600.448 246.631 5.783.981

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Direct vastgoed 49.781 45.905

Indirect vastgoed (participaties in beleggingsfondsen) 66.539 37.823

Beleggingsdebiteuren 2.090 3.282

Beleggingscrediteuren -161 -226

Liquide middelen 535 668

118.784 87.452

Per balansdatum zijn geen vastgoedbeleggingen uitgeleend.

Aandelen

De aandelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Beursgenoteerde aandelen 1.374.544 960.039

Niet-beursgenoteerde aandelen 287.566 -

Private equity aandelen 38.491 9.347

Beleggingsdebiteuren 2.562 1.161

Beleggingscrediteuren -4.039 -138

Liquide middelen 4.467 -

1.703.591 970.409

Per balansdatum zijn geen aandelen uitgeleend.
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Vastrentende waarden

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie naar soort:

Staatsobligaties 1.868.497 43,6 3.245.015 76,9

Bedrijfsobligaties 1.297.933 30,2 462.981 11,0

Leningen op schuldbekentenis 941 - 1.069 -

Hypotheken 245.324 5,7 - -

Covered Fondsen - - 192.946 4,6

Inflation linked bonds - - 4.422 0,1

Obligatiebeleggingsfondsen 801.713 18,7 309.741 7,4

Beleggingsdebiteuren 99.033 2,3 3 -

Beleggingscrediteuren -41.887 -1,0 - -

Liquide middelen 22.819 0,5 - -

4.294.373 100,0 4.216.177 100,0

Per balansdatum zijn geen vastrentende waarden uitgeleend.

Derivaten met positieve waarde

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Valutaderivaten 4.710 3.188

Rentederivaten 236.855 894.347

Aandelenderivaten 12 -

Liquide middelen - 80

241.577 897.615

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat

derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De

portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de

door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden.

Het fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén van de belangrijkste

risico's bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen

voldoen. Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met partijen met een hoge kredietwaardigheid,

conform het tegenpartijbeleid. Bovendien worden vanuit het onderpandbeleid dagelijks staatsobligaties gewaardeerd en

uitgewisseld.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:

l Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt

aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs

en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico's afgedekt.

l Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het

uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het fonds de

rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2015:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Futures 49 12 -

Forward 1.123.514 4.710 25.113

Interest rate swaps 5.009.500 236.855 323.683

241.577 348.796

De contractomvang derivaten 2015 wijkt af van de contractomvang derivaten 2014 door de overgang per 1 januari 2015

van de beleggingsadministratie van Achmea Investment Management B.V. naar KAS BANK N.V. Beide partijen bepalen

de contractomvang op een andere manier.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2014:

Type contract
Contract-
omvang Activa Passiva

Futures 12.600 - -

Forward 716.398 3.188 22.216

Interest rate swaps 364.900 894.347 407.070

Liquide middelen - 80 -

897.615 429.286

Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Beleggingsfondsen (Geldmarktfondsen) 16.155 5.369

Liquide middelen - 9.201

Beleggingscrediteuren -3 -

Infrastructuurfonds - 27.044

16.152 41.614

2. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2015 31-12-2014

Vordering uit hoofde van herverzekerde bedragen 5.450 6.729

Vordering op werkgevers inzake premies - 1.949

Vordering uit hoofde van uitkeringen - 32

Vordering op werkgever inzake kostenvergoeding - 15

Vordering uit hoofde van waardeoverdrachten 999 -

6.449 8.725
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De vordering uit hoofde van waardeoverdrachten betreft overgedragen pensioenverplichtingen (uitgaande waarde-

overdrachten) uitbetaald in 2015, waarvan de vrijval uit de voorziening pensioenverplichtingen wordt verwerkt in 2016.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

3. Overige activa

31-12-2015 31-12-2014

Liquide middelen 765 13.984

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk dan wel

op korte termijn opeisbaar zijn. Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder de

beleggingen opgenomen.

Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
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PASSIVA

4. Stichtingskapitaal en reserves

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Algemene
reserve

Stand per 1 januari 2015 1.163.768

Uit bestemming saldo van baten en lasten -301.619

Stand per 31 december 2015 862.149

Beklemde
reserve

Algemene
reserve Totaal

Stand per 1 januari 2014 358.791 397.197 755.988

Uit bestemming saldo van baten en lasten - 407.780 407.780

Overige mutaties -358.791 358.791 -

Stand per 31 december 2014 - 1.163.768 1.163.768

De beklemde reserve is in 2014 vrijgevallen als gevolg van de overdracht van middelen van het herverzekeringsdepot

naar het fonds per 1 januari 2014 ten gunste van de algemene reserve.

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Solvabiliteit

Aanwezig vermogen 6.018.449 116,7 5.800.429 125,1

Af: technische voorziening 5.156.300 100,0 4.636.661 100,0

Eigen vermogen 862.149 16,7 1.163.768 25,1

Af: vereist eigen vermogen 778.805 15,1 512.382 11,1

Vrij vermogen 83.344 1,6 651.386 14,0

Minimaal vereist eigen vermogen 219.078 4,2 199.376 4,3

Actuele dekkingsgraad 116,7 125,1

Beleidsdekkingsgraad 119,8 124,2

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het standaardmodel

van DNB. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico's van het fonds. De uitkomsten

van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder toelichting Risicobeheer en derivaten.

De actuele dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 100%.

Tot en met 2014 was de actuele dekkingsgraad bepalend voor de financiële positie van het fonds. Vanaf 2015 wordt de

financiële positie bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de

dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.
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Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie

van dekkingstekort. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, maar wel tenminste gelijk is aan

de minimaal vereiste dekkingsgraad, dan bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort.

De solvabiliteit van het fonds is toereikend.

Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2015

%

2014

%

Dekkingsgraad per 1 januari 125,1 120,8

Premie 2,0 1,7

Uitkeringen 0,4 0,4

Toeslagverlening -1,2 -1,3

Verandering van de rentetermijnstructuur -8,7 -23,5

Rendement op beleggingen 0,4 35,4

Overige oorzaken -1,3 -8,4

Dekkingsgraad per 31 december 116,7 125,1

Onder "verandering van de rentetermijnstructuur" zijn in 2015 de effecten van de wijzigingen in het financieel

toetsingskader (het vervallen van de driemaandsmiddeling:-6,1 procentpunt en de invoering van de nieuwe UFR: -4,4

procentpunt) en de omrekening naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015 (1,8 procentpunt) verantwoord.

Onder "overige oorzaken" is in 2015 onder meer het effect van de overgang van het fonds op een fondsspecifieke

leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte verantwoord (-1,1 procentpunt).

Voor de toelichting van de overige posten wordt verwezen naar de toelichting van de mutatie technische voorzieningen in

de staat van baten en lasten.

Reële dekkingsgraad

Vanaf 2015 moet de reële dekkingsgraad per jaareinde worden gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank. De reële

dekkingsgraad ultimo 2015 is gelijk aan 95,7% zijnde: 119,8% (beleidsdekkingsgraad ultimo 2015) gedeeld door 125,2% 

(de vereiste beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 voor voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de prijsinflatie). De

TBI-grens (toekomstbestendig indexatiebeleid) is de beleidsdekkingsgraad waarbij de toeslag volledig kan worden

toegekend. Laatstgenoemde kan dus bij een reële dekkingsgraad van 100%.  

Herstelplan

Vanwege de toereikende solvabiliteit is een herstelplan voor het fonds niet van toepassing.
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5. Technische voorzieningen

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Voorziening
pensioen-

verplichtingen

Stand per 1 januari 2014 3.633.559

Mutatie technische voorzieningen 1.003.102

Stand per 31 december 2014 4.636.661

Mutatie technische voorzieningen 519.639

Stand per 31 december 2015 5.156.300

Mutatie technische voorzieningen

2015 2014

Pensioenopbouw 153.752 129.001

Toeslagen 46.568 39.709

Rentetoevoeging 7.919 14.115

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -71.151 -67.649

Onttrekking voor uitvoeringskosten 1.345 963

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 616 14.156

Wijziging marktrente 347.858 876.125

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 40.609 2.791

Resultaat op sterfte -4.936 -298

Resultaat op arbeidsongeschiktheid -5.769 -1.768

Resultaat op mutaties 2.542 2.315

Resultaat op overige technische grondslagen 286 -

Overige resultaten - -6.358

519.639 1.003.102

Voor de toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting in de staat van baten en lasten.

De effecten als gevolg van de wijzigingen in het financieel toetsingskader zijn verantwoord onder ''wijziging marktrente'.

Dit betreffen een last in het verslagjaar 2015 van € 239,0 miljoen als gevolg van het vervallen van de

driemaandsmiddeling en een last in het verslagjaar 2015 van € 171,4 miljoen als gevolg van de invoering van de nieuwe

UFR.

Het effect door de overgang van het fonds op een fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte is verantwoord

onder "wijziging over actuariële uitgangspunten". Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening

pensioenverplichtingen van € 40,6 miljoen. 
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Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:

Aantal

31-12-2015

Aantal

31-12-2014

Deelnemers 13.888 2.328.164 14.935 2.165.532

Gewezen deelnemers 17.165 1.569.363 15.954 1.300.529

Pensioengerechtigden 4.568 1.191.170 4.303 1.102.857

Schadevoorziening - 67.603 - 62.350

IBNR-voorziening - - - 5.393

35.621 5.156.300 35.192 4.636.661

De IBNR-voorziening betreft de voorziening voor toekomstige premievrijstelling van zieke deelnemers. In 2015 is de

IBNR-voorziening nihil omdat dit risico is herverzekerd.

Vanaf 2015 is de Indexatievoorziening ex-deelnemers Stichting Pensioenfonds Interpolis opgenomen onder de

deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en schadevoorziening en wordt niet meer separaat getoond.

De vergelijkende cijfers over 2014 zijn hierop aangepast.

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

Korte beschrijving van de pensioenregeling

SPA voert de Achmea-pensioenregelingen uit voor alle werknemers van Achmea Interne Diensten N.V., InShared

Nederland B.V., InShared Holding B.V. en Achmea B.V. die daarvoor in aanmerking komen. Basis voor de

pensioenreglementen zijn de afspraken uit de Achmea-cao.

De pensioenregeling is verplicht voor alle werknemers van de aangesloten werkgevers op wie de Achmea-cao van

toepassing is, dan wel voor die werknemers van de aangesloten werkgevers waarbij de deelname aan de

pensioenregeling bij arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Deze werknemers zijn deelnemer bij SPA met

uitzondering van enkele in de statuten en/of de cao-afspraken omschreven groepen.

De werkgever en de vakorganisaties zijn met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling overeengekomen.

De nieuwe pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en is gebaseerd op een

voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling die op basis van CDC wordt gefinancierd. CDC staat voor “Collectieve

Defined Contribution”. Binnen een pensioenregeling met een CDC-karakter is de financiering leidend en wordt er

gestreefd naar een pensioenopbouw op basis van een middelloonregeling. Of de pensioenopbouw en toeslagverlening

daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd is daarom mede afhankelijk van de premie, de resultaten en financiële positie

van SPA.

Toeslagverlening

Toeslagverlening actieven en arbeidsongeschikten

Jaarlijks kan SPA per 1 januari toeslagen verlenen op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers en

van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemers. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk (categorie D6 van

de toeslagenmatrix). Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen bestemmingsreserve gevormd. De toeslag

wordt uit de premie en het vrije vermogen van SPA betaald. Per 1 januari 2016 is een voorwaardelijke toeslag verleend

van 1,54% (per 1 januari 2015: nihil).
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Toeslagverlening pensioengerechtigden, arbeidsongeschikten en gewezen deelnemers

Jaarlijks kan SPA per 1 januari toeslagen verlenen op de premievrije aanspraken van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte 

(gewezen) deelnemers en gewezen deelnemers en op de pensioenrechten en/of pensioenaanspraken van

pensioengerechtigden. Per 1 januari 2016 is een voorwaardelijke toeslag verleend van 0,21% (per 1 januari 2015:

0,75%). Voor de SBZ-populatie zijn de opgebouwde rechten voor 1 januari 2014 verhoogd met 0,11% in aanvulling op de

door SBZ zelf verleende toeslagen.

De per 31 december 2006 inactieve deelnemers van voormalig Pensioenfonds Interpolis hebben, onverminderd van wat

hiervoor bepaald is, een garantieafspraak. Deze afspraak bestaat uit de toezegging dat de toeslagverlening tenminste

bestaat uit een percentage op basis van de Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid over de periode van

september tot september voorafgaand aan de indexatiedatum, met een afslag van 1,5% en een maximum van 4%. Dit is

aan te merken als categorie E van de toeslagenmatrix. Voor deze indexatietoezegging wordt binnen SPA een voorziening

aangehouden.

6. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2015 31-12-2014

Derivaten met negatieve waarde 348.796 429.286

Schuld aan werkgevers inzake premies 7.991 -

Uitkeringen 1.905 1.753

Herverzekeringen 1.796 -

Te betalen kosten 1.928 4.334

Waardeoverdrachten 826 174

363.242 435.547

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Risicobeheer en derivaten

Solvabiliteitsrisico

Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico's. De

belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de

pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over

voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van

algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de

solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en

deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslag van opgebouwde

pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en

pensioenrechten moet verminderen.
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31-12-2015 31-12-2014

Het surplus/surplus op FTK-grondslagen is als volgt:

Technische voorzieningen 5.156.300 4.636.661

Buffers:

S1 Renterisico 220.240 224.553

S2 Risico zakelijke waarden 502.254 332.078

S3 Valutarisico 96.511 38.103

S4 Grondstoffenrisico - -

S5 Kredietrisico 202.239 38.946

S6 Verzekeringstechnisch risico 172.792 155.878

S7 Liquiditeitsrisico - -

S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico - -

S10 Actief beheerrisico - -

Diversificatie effect -415.231 -277.176

Totaal S (vereiste buffers) 778.805 512.382

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 5.935.105 5.149.043

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 6.018.449 5.800.429

Surplus 83.344 651.386

Het fonds heeft ter afdekking van risico's derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de vereiste

buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het fonds het standaard model van DNB toe, waarbij

uitgegaan wordt van het vereist vermogen in evenwichtssituatie, gebaseerd op de strategische asset mix.

Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico's. Deze

beleidsinstrumenten betreffen:

- beleggingsbeleid;

- premiebeleid;

- herverzekeringsbeleid;

- toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten

ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-

studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende

beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario's.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als

basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de

uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen van de volgende belangrijkste 

(beleggings)risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.
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Marktrisico's (S1 - S4)

Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico en het valutarisico. Marktrisico omvat de mogelijkheden voor

winst of verlies en door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld marktprijzen zijn van

aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen (valutarisico) of rentes 

(renterisico).

De strategie van het fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het

marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De

overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

De mate waarin de beleggingsportefeuille van het fonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de volgende alinea

weergegeven, vervolgens worden de overige risico's die het fonds loopt nader toegelicht.

S1 Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen wijzigen als

gevolg van veranderingen in de marktrente. Dit risico bestaat doordat beleggingen en verplichtingen niet in dezelfde mate

gevoelig zijn voor rentebewegingen. Het renterisico neemt af naarmate de looptijd van de beleggingen meer overeenkomt

met de looptijd van de verplichtingen.

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration is de (met de contante waarde van

de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren. De duration geeft aan hoeveel procent bij benadering

de reële waarde verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve met 1 procentpunt. Een hoge duration geeft

een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Balanswaarde

31-12-2015

Duration Balanswaarde

31-12-2014

Duration

Vastrentende waarden (voor derivaten) 4.294.373 6,9 4.216.177 5,7

Totaal beleggingen 6.025.681 10,6 5.783.981 17,6

Technische voorzieningen 5.156.300 21,4 4.636.661 20,9

Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Er is daarom

sprake van een zogenaamde "duration-mismatch". Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van de beleggingen

minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de reële marktrentestructuur), waardoor de

dekkingsgraad stijgt. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de

verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Renterisico’s ten opzichte van de nominale verplichtingen worden zo afgedekt middels renteswaps en vastrentende

waarden. Dit gebeurt op dynamische wijze, dat wil zeggen dat afhankelijk van de rentestand de afdekking plaatsvindt

volgens een staffel. Er wordt daarom naar een afdekking van 100% gestreefd. In 2015 werd 71% van het renterisico

afgedekt.

Rentegevoeligheidsanalyse: Eén procent verschuiving naar beneden of naar boven van de gemiddelde rente betekent

voor het fonds een verandering van de omvang van de berekende verplichtingen van circa 21,4% (2014: circa 20,9%).
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De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2015

in %

31-12-2014

in %

Resterende looptijd < 1 jaar 97.319 2,3 205.913 4,9

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 1.150.387 26,8 1.866.422 44,3

Resterende looptijd > 5 jaar 2.642.404 61,5 2.143.842 50,8

Niet gespecificeerd 404.263 9,4 - -

4.294.373 100,0 4.216.177 100,0

S2 en S4 Prijsrisico

Het prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door

factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle

beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en

lasten worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het

prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie.

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar aard:

Kantoren 1.827 1,5 - -

Winkels 5.905 5,0 - -

Woningen 56.548 47,5 45.905 52,4

Participaties in vastgoedmaatschappijen 52.040 43,8 37.823 43,3

Beleggingsdebiteuren 2.090 1,8 3.282 3,8

Beleggingscrediteuren -161 -0,1 -226 -0,3

Liquide middelen 535 0,5 668 0,8

118.784 100,0 87.452 100,0

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar regio:

Europa 76.334 64,0 69.913 79,9

Noord-Amerika 26.081 22,0 5.199 5,9

Asia Pacific 13.845 11,7 6.698 7,7

Australasia - - 1.918 2,2

Overige 60 0,1 - -

Beleggingsdebiteuren 2.090 1,8 3.282 3,8

Beleggingscrediteuren -161 -0,1 -226 -0,3

Liquide middelen 535 0,5 668 0,8

118.784 100,0 87.452 100,0
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31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie aandelen naar sector:

Basismaterialen 82.533 4,8 52.379 5,4

Communicatie diensten 186.698 11,0 33.741 3,5

Energie 102.201 6,0 74.044 7,6

Financiële dienstverlening 335.251 19,7 200.296 20,6

Gezondheidszorg 7.506 0,4 128.352 13,2

Handel 540.388 31,6 207.764 21,4

Industrie 144.219 8,5 93.638 9,7

Nutsbedrijven 56.488 3,3 34.037 3,5

Technologie 192.739 11,3 135.788 14,0

Overige 52.578 3,1 9.347 1,0

Beleggingsdebiteuren 2.562 0,2 1.161 0,1

Beleggingscrediteuren -4.039 -0,2 -138 -

Liquide middelen 4.467 0,3 - -

1.703.591 100,0 970.409 100,0

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie aandelen naar regio:

Europa 421.184 24,7 249.813 25,7

Noord-Amerika 824.649 48,3 589.438 60,8

Midden- en Zuid-Amerika 38.702 2,3 - -

Asia Pacific 385.358 22,6 96.889 10,0

Overige 30.708 1,8 33.246 3,4

Beleggingsdebiteuren 2.562 0,2 1.161 0,1

Beleggingscrediteuren -4.039 -0,2 -138 -

Liquide middelen 4.467 0,3 - -

1.703.591 100,0 970.409 100,0

S3 Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van de vreemde valuta van het fonds (dus ten opzichte van de Euro) daalt. Dit

geldt voor de beleggingen waarvan de prijs niet in Euro's is. Dit valutarisico kan worden afgedekt door valutaderivaten.

Het valutarisico van het Brits Pond Sterling (GBP), de Japanse Yen (JPY), de US Dollar (USD) en de Zwitserse Frank 

(CHF) wordt door het te managen zo veel mogelijk afgedekt.
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De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2015

Nettopositie na
afdekking 2014

Australische Dollar (AUD) 39.139 - 39.139 28.782

Canadese Dollar (CAD) 43.589 - 43.589 40.616

Zwitserse Frank (CHF) 53.272 -51.307 1.965 2.795

Deense Kroon (DKK) 10.765 - 10.765 5.762

Brits Pond Sterling (GBP) 105.853 -108.100 -2.247 1.761

Hongkongse Dollar (HKD) 84.993 - 84.993 11.896

Israëlische Sjekel (ILS) - - - 2.182

Japanse Yen (JPY) 131.004 -127.323 3.681 1.735

Noorse Kroon (NOK) 3.125 - 3.125 2.539

Zweedse Kroon (SEK) 15.997 - 15.997 11.602

Singaporese Dollar (SGD) 12.468 - 12.468 5.692

US Dollar (USD) 859.764 -857.324 2.440 91.483

Overige 428.970 - 428.970 7.712

1.788.939 -1.144.054 644.885 214.557

"Overige" betreffen overige valuta's binnen de emerging market fondsen.

S5 Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-

derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het

risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten

waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.

Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming

van alle posities die een tegenpartij heeft ten opzichte van het fonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand

en dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingsnormen

bij hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar

een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt

eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten wordt door het fonds enkel

gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het fonds adequaat

worden afgedekt door onderpand. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse waarderingen.
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31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Basismaterialen 37.781 0,9 - -

Communicatie diensten 65.404 1,5 - -

Cyclische en defensieve consumentengoederen 197.758 4,6 - -

Energie 29.810 0,7 - -

Financiële dienstverlening 819.396 19,1 630.735 15,0

Industrie 33.799 0,8 - -

Nederlandse en andere staten 1.868.497 43,5 3.307.135 78,4

Nutsbedrijven 80.297 1,9 - -

Belangen in beleggingsinstellingen 1.047.037 24,4 107.155 2,5

Overige 34.629 0,8 - -

Niet gespecificeerd - - 171.149 4,1

Beleggingsdebiteuren 99.033 2,3 3 -

Beleggingscrediteuren -41.887 -1,0 - -

Liquide middelen 22.819 0,5 - -

4.294.373 100,0 4.216.177 100,0

Door de overgang per 1 januari 2015 van de beleggingsadministratie van Achmea Investment Management B.V. naar

KAS BANK N.V. zijn vergelijkende cijfers over 2014 niet volledig beschikbaar.

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie vastrentende waarden naar regio:

Mature markets 3.899.210 90,9 4.200.739 99,6

Emerging markets 315.198 7,3 15.435 0,4

Beleggingsdebiteuren 99.033 2,3 3 -

Beleggingscrediteuren -41.887 -1,0 - -

Liquide middelen 22.819 0,5 - -

4.294.373 100,0 4.216.177 100,0
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht

worden gegeven:

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

AAA 1.764.270 41,1 1.432.899 34,0

AA 808.864 18,8 2.142.444 50,8

A 477.859 11,1 209.931 5,0

BBB 571.547 13,3 302.617 7,2

Lager dan BBB 300.707 7,1 105.455 2,5

Geen rating (m.n. hypotheken of onderhandse
leningen die van nature geen rating hebben) 371.126 8,6 22.831 0,5

4.294.373 100,0 4.216.177 100,0

S6 Verzekeringstechnisch risico

De belangrijkste verzekeringstechnische risico's zijn de risico's van langleven, overlijden, arbeidsongeschiktheid en het

toeslagrisico.

Langlevenrisico

Het langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling

van de technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering

van de pensioenverplichting.

Door toepassing van Prognosetafel AG2014 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico

nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen

waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. De risico’s

verbonden aan overlijden voor de pensioendatum (vooroverlijden) waren tot 1 januari 2016 door het fonds herverzekerd

bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Het fonds heeft de risico's vanaf 1 januari 2016 niet herverzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij

invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een

risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het

resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. De risico’s verbonden aan

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid waren tot 1 januari 2016 door het fonds herverzekerd bij Achmea

Schadeverzekeringen N.V. Het fonds heeft de risico's vanaf 1 januari 2016 niet herverzekerd.

Toeslagrisico

Het toeslagrisico omvat het risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen op pensioenrechten en -aanspraken te

geven niet kan worden gerealiseerd. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is, behoudens

een beperkte groep oud SPI-deelnemers.
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S7 Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden

omgezet in liquide middelen. Hierdoor kan het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de

overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit

risico wordt beheerst middels een maandelijkse risicorapportage waarbij middels een tweetal toetsen (schokanalyses)

wordt gemonitord of de beleggingen op korte termijn kunnen worden omgezet in liquiditeiten. Er wordt eveneens rekening

gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. Betreffende het liquiditeitsrisico

wordt vermeld dat het fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende obligaties beschikt die onmiddellijk zonder

waardeverlies verkocht kunnen worden om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.

S8 Concentratierisico

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,

moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt

aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. Concentratierisico is gemeten naar concentratie

van een land of bij een tegenpartij.

Dit betreft per 31 december 2015 de volgende posten (percentage ten opzichte van het balanstotaal ultimo 2015

respectievelijk ultimo 2014):

31-12-2015 31-12-2014

Duitse staat 612.652 996.075

Franse staat 438.172 1.013.824

Nederlandse staat 433.794 963.986

Oostenrijkse staat 160.789 -

BNP Paribas - 153.741

Deutsche Bank - 123.810

Interpolis Pensioenen Global High Yield Pool (Vastrentende waarden) 393.041 -

Hypotheek PVF Particuliere Hypothekenfonds (Vastrentende waarden) 245.324 131.130

Pictet - Global Emerging Debt (Vastrentende waarden) 157.820 -

Investec GSF Emerging Markets Local Curr Dyn Debt (Vastrentende waarden) 122.459 -

Blackrock Emerging Markets Index N-L Fund (Aandelen) 287.565 -

S9 Operationeel risico

Het operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens,

het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico's worden door het fonds beheerst door het stellen

van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie,

procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden

periodiek getoetst door het bestuur.

De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Achmea Investment Management B.V. Met Achmea IM is een

overeenkomst en een service level agreement (SLA) gesloten. De afhankelijkheid van deze partij wordt beheerst doordat

de bewaring van de stukken uit de portefeuille is ondergebracht bij KAS BANK N.V.

Het vermogensbeheercontract met F&C Netherlands B.V. liep tot 1 juli 2015.

De pensioenuitvoering is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Met Syntrus Achmea Pensioenbeheer is

een uitvoeringsovereenkomst en een SLA gesloten.
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Het bestuur beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerder, custodian en

pensioenuitvoerder door middel van performancerapportages (alleen vermogensbeheerders), SLA-rapportages en

onafhankelijk getoetste internebeheersingsrapportages (ISAE 3402-rapportages).

Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico's worden door het fonds hiervoor geen

buffers aangehouden in de solvabiliteitstoets.

Systeemrisico

Het systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar

behoren functioneert waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun

waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

S10 Actief beheerrisico

SPA belegt in principe passief, tenzij een bepaalde markt als inefficiënt wordt beoordeeld of anderszins aantrekkelijk

wordt bevonden. Outperformance moet opwegen tegen de kosten van actief beleggen.

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie tussen het fonds en de sponsor, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders.

Transacties met bestuurders

Betreffende de beloning van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de pensioenuitvoeringskosten. Er zijn

geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op, (voormalige) bestuurders. De bestuurders, de

directeur en medewerkers van het bestuursbureau nemen deel aan de pensioenregeling van het fonds, op basis van de

voorwaarden in de pensioenregeling.

Overige transacties met verbonden partijen

Betreffende de uitvoeringsovereenkomst tussen fonds en werkgever met betrekking tot de financiering van de aanspraken

en de uitvoering van de regeling wordt verwezen naar de uitvoeringsovereenkomst (onder "Overige gegevens"

opgenomen).

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Langlopende contractuele verplichtingen

Het fonds heeft een uitbestedingovereenkomst afgesloten met Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Het contract met

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. is met ingang van 1 januari 2014 afgesloten voor periode van 5 jaar. Deze

overeenkomst eindigt per 31 december 2018. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over de vergoedingensystematiek.

Deze systematiek bestaat zowel uit vaste als variabele componenten. De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt circa

€ 2,9 miljoen.

Het fonds heeft een deel van het vermogensbeheer en het fiduciair beheer uitbesteed aan Achmea Investment

Management B.V. Per 1 januari 2015 is de beleggingsadministratie en het collateral management overgegaan naar KAS

BANK N.V. KAS BANK N.V. is tevens de custodian. Het contract met Achmea IM is afgesloten voor onbepaalde tijd. De

jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt circa € 3,0 miljoen. Het contract met KAS BANK N.V. is eveneens afgesloten voor

onbepaalde tijd. De jaarlijkse vaste vergoeding bedraagt circa € 0,5 miljoen.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

7. Premiebijdragen risico fonds (van werkgevers en werknemers)

2015 2014

Premiebijdragen 286.131 220.860

Eenmalige koopsommen 402 -

286.533 220.860

De zuiver kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

2015 2014

Zuiver kostendekkende premie 218.599 185.265

Feitelijke premie 286.533 220.860

De zuiver kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuur van 31 december 2015

gepubliceerd door DNB). De samenstelling van de zuiver kostendekkende premie is als volgt:

2015 2014

Actuarieel benodigde koopsom 156.520 131.317

Opslag voor uitvoeringskosten 4.730 5.833

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 22.226 9.849

Premie toeslagverlening 35.123 38.266

218.599 185.265

De samenstelling van de feitelijke premie is als volgt:

2015 2014

Actuarieel benodigde koopsom 189.095 142.862

Opslag voor uitvoeringskosten 17.212 17.015

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 26.851 10.714

Premie toeslagverlening 42.433 41.630

Extra opslag ter compensatie vervallen aanvullingsverplichting bij te lage
dekkingsgraad 4.004 4.003

Extra opslag ter financiering van in de toekomst op te bouwen aanspraken 6.536 4.636

Eenmalige koopsommen 402 -

286.533 220.860
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8. Beleggingsresultaten risico fonds

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 6.925 6.420 -184 13.161

Aandelen 25.266 41.958 - 67.224

Vastrentende waarden 102.300 -126.715 -1.631 -26.046

Derivaten -15.069 -9.661 - -24.730

Overige beleggingen -102 -4.284 - -4.386

Overige opbrengsten en lasten - - -9.848 -9.848

119.320 -92.282 -11.663 15.375

2014

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 4.991 -2.209 -200 2.582

Aandelen 3.816 25.516 -62 29.270

Vastrentende waarden 98.339 347.148 -591 444.896

Derivaten 20.918 780.773 -17 801.674

Overige beleggingen 86 30.026 -290 29.822

Overige opbrengsten en lasten - - -5.965 -5.965

128.150 1.181.254 -7.125 1.302.279

In de jaarrekening 2014 was een deel van de kosten van vermogensbeheer 2014 gerubriceerd onder overige

opbrengsten en lasten, wat betrekking had op vastgoedbeleggingen en vastrentende waarden. In bovenstaande tabel is

dit gecorrigeerd. De wijziging is een reclassificatie binnen de kosten van vermogensbeheer en heeft geen impact op het

totaal van de kosten van vermogensbeheer.

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het

fonds in rekening zijn gebracht. De kosten voor 2015 bestaan voor € 5,5 miljoen uit beheervergoedingen en voor € 6,2

miljoen uit overige vermogensbeheerkosten (o.a. kosten voor advies, bewaarloon en beleggingsadministratie).

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens onderdeel van

de indirecte beleggingsopbrengsten en bedragen over 2015 € 9,1 miljoen.
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9. Pensioenuitkeringen

2015 2014

Ouderdomspensioen 57.145 53.774

Partnerpensioen 11.508 11.181

Wezenpensioen 487 463

Arbeidsongeschiktheid 1.755 1.922

Afkopen 103 195

70.998 67.535

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 462,88 (2014: € 458,06) per jaar overeenkomstig

de Pensioenwet (artikel 66).

De toeslag op de uitkeringen per 1 januari 2015 zoals vastgesteld door het bestuur bedraagt 0,75% voor alle

Pensioenreglementen (2014: 0,90% voor Pensioenreglement 1 en 2 en 1,08% voor Pensioenreglement 2006B).

10. Pensioenuitvoeringskosten

2015 2014

Administratiekosten 3.716 4.051

Accountantskosten 84 100

Actuariskosten 63 35

Overige controle- en advieskosten 49 47

Kosten bestuursbureau 1.468 1.650

Bestuurskosten 181 168

Projectkosten 170 667

Kosten toezicht en brancheorganisaties 253 244

Overige kosten 169 224

6.153 7.186

De pensioenuitvoeringskosten zijn met name gedaald door de project- en transitiekosten voor de overgang naar eigen

beheer situatie.

Honoraria onafhankelijke accountant

Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

2015

Controle van de jaarrekening 84 - 84

Andere controlewerkzaamheden - - -

Fiscale advisering - - -

Andere niet-controle diensten - - -

84 - 84
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Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

2014

Controle van de jaarrekening 100 - 100

Andere controlewerkzaamheden - - -

Fiscale advisering - - -

Andere niet-controle diensten - - -

100 - 100

Deze werkzaamheden zijn in 2015 uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en in 2014 door KPMG

Accountants N.V.

In bovenstaande opstelling is de methode gehanteerd waarbij wordt opgegeven de in het boekjaar ten laste gebrachte

totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten en de totale honoraria voor andere

controleopdrachten, uitgevoerd door de onafhankelijke accountant.

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:

- het fonds in het boekjaar 2015 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;

- het fonds in het boekjaar 2015 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven;

- in het boekjaar 2015 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld.

Bezoldiging Personeelsleden

De kosten van het bestuursbureau worden door de werkgever doorbelast aan het fonds. Voor 2015 betreft dit

€ 1,0 miljoen aan lonen en € 0,5 miljoen aan sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten.

Personeelsleden

Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst.

Bezoldiging bestuurders

Bestuursleden in dienst van Achmea ontvangen geen vergoeding, gepensioneerde bestuursleden en de leden van de

raad van toezicht wel, evenals de gepensioneerde leden van het verantwoordingsorgaan. Deze vergoedingen hebben

betrekking op werkzaamheden verband houdende met bestuurs- en commissievergaderingen en bestaan uit vacatiegeld,

vergoeding van reis- en verblijfkosten en overige bestuurskosten.
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11. Mutatie technische voorzieningen

2015 2014

Pensioenopbouw 153.752 129.001

Toeslagen 46.568 39.709

Rentetoevoeging 7.919 14.115

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -71.151 -67.649

Onttrekking voor uitvoeringskosten 1.345 963

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 616 14.156

Wijziging marktrente 347.858 876.125

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 40.609 2.791

Resultaat op sterfte -4.936 -298

Resultaat op arbeidsongeschiktheid -5.769 -1.768

Resultaat op mutaties 2.542 2.315

Resultaat op overige technische grondslagen 286 -

Overige resultaten - -6.358

519.639 1.003.102

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.

Toeslagen

Deze post bestaat uit de lasten van de in het boekjaar toegekende toeslagen uit hoofde van de voorwaardelijke

toeslagverlening. Per 1 januari 2016 is een voorwaardelijke toeslag verleend van 1,54% voor deelnemers en 0,21% voor

slapers en gepensioneerden. Voor de SBZ-populatie zijn de opgebouwde rechten voor 1 januari 2014 verhoogd met

0,11% in aanvulling op de door SBZ zelf verleende toeslagen.

Rentetoevoeging

De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met 0,159% (2014: 0,379%). Dit is de éénjaarsrente uit

de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 1 januari 2015.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van

de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Onttrekking voor uitvoeringskosten

Jaarlijks wordt 2% van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische

voorziening ten behoeve van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast valt 2% van de uitkeringen, afkopen en uitgaande

waardeoverdrachten vrij uit de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten).

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

De onder dit hoofd opgenomen toename van de voorziening pensioenverplichtingen is het saldo van overgedragen

pensioenverplichtingen (uitgaande waardeoverdrachten) en overgenomen pensioenverplichtingen (inkomende

waardeoverdrachten).
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Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur, verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. In 2015 bestond dit effect uit:

l het vervallen van de driemaandsmiddeling: € 239,0 miljoen negatief;

l de overgang op de nieuwe UFR: € 171,4 miljoen negatief;

l omrekening naar de rentetermijnstructuur per 31 december 2015: € 62,6 miljoen positief.

Wijziging overige actuariële uitgangspunten

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe

actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven,

arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van

het fonds.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker 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.

In 2015 is hieronder opgenomen de overgang ultimo 2015 op de nieuwe fondsspecifieke leeftijdsafhankelijke

ervaringssterfte.

12. Saldo overdrachten van rechten risico fonds

2015 2014

Inkomende waardeoverdrachten -6.549 -11.023

Inkomende waardeoverdrachten collectief - -6.658

Uitgaande waardeoverdrachten 6.156 4.787

-393 -12.894

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of 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 dienstjaren.

De inkomende waardeoverdrachten collectief 2014 bestaat uit de overdracht van de SBZ Schadereserve AO ad

€ 6,7 miljoen.

2015 2014

Wijziging technische voorziening betreffende overdracht van rechten:

Toevoeging aan de technische voorzieningen 9.087 18.951

Onttrekking aan de technische voorzieningen -8.471 -4.795

616 14.156

2015 2014

Het resultaat op de waardeoverdrachten is als volgt:

- de overgenomen pensioenverplichting -2.538 -1.270

- de overgedragen pensioenverplichting 2.315 8

-223 -1.262
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13. Herverzekeringen

2015 2014

Premies herverzekering 10.111 10.990

Totaal premies 10.111 10.990

Uitkeringen van risicokapitaal bij overlijden -2.985 -5.918

Totaal uitkeringen -2.985 -5.918

7.126 5.072

14. Overige lasten

2015 2014

Overige lasten 4 45.358

Het negatieve resultaat in 2014 is het gevolg van de overdracht van middelen van het herverzekeringsdepot naar SPA per

1 januari 2014 met als resultaat een lagere waardering van de technische voorzieningen ultimo 2013 in het depot in

vergelijking met het fonds.

Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 31 mei

2016.

Apeldoorn, 31 mei 2016

Stichting Pensioenfonds Achmea
Het bestuur

J.R.P. van den Brink A.M. de Graaf
Voorzitter Secretaris

G.T.J. Meulenbroek F.J. Mittertreiner
Bestuurslid Bestuurslid

G.A.M. van Son J.M.M. van Tuyl
Bestuurslid Bestuurslid

G.C.M. Warmerdam
Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

1                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van

de financiële positie per einde 2015 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.

2                Uitvoeringsovereenkomsten

SPA en de aangesloten ondernemingen hebben uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. Hierin is de relatie tussen SPA

en de betreffende aangesloten onderneming geregeld. Daarbij verplicht de aangesloten onderneming zich om alle

relevante deelnemersgegevens tijdig, juist en volledig aan SPA te verstrekken. Daarnaast zeggen de aangesloten

ondernemingen toe om de overeengekomen financiële bijdragen te voldoen.

SPA verplicht zich op zijn beurt tegenover de aangesloten ondernemingen om:

l alle werknemers als deelnemer op te nemen, met wie de aangesloten ondernemingen een pensioenovereenkomst

hebben gesloten en die daarvoor volgens de pensioenregeling in aanmerking komen;

l de pensioenregeling uit te voeren en hierbij de statuten na te leven;

l alle informatieverplichtingen na te leven die volgen uit wettelijke voorschriften.

De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. In een dienstverleningsovereenkomst zijn de afspraken tussen SPA en

de aangesloten ondernemingen vastgelegd voor een goede uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst.

3                Bestemming van het saldo van baten en lasten

Statutaire regeling

Jaarlijks besluit het bestuur of een bedrag en zo ja, welk bedrag in de reserve zal worden gestort.

Voorstel

Het saldo van baten en lasten over 2015 is volledig gemuteerd in de algemene reserve van het fonds.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Achmea

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
99



4                ACTUARIËLE VERKLARING

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Achmea te Utrecht is aan Aon Hewitt Nederland cv de opdracht verleend tot het afgeven

van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2015.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Achmea, zoals vereist conform artikel 148

van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. Omdat Aon Hewitt Nederland cv

beschikt over een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode, is het toegestaan dat andere actuarissen en

deskundigen aangesloten bij Aon Hewitt Nederland cv wel andere werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de

verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd

op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant

Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de

werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische voorzieningen

en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op EUR 38.672.000. Met de

accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven EUR 2.578.000 te rapporteren. Deze

afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte

basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de

betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn

oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de

Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De door het

pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde

berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:

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

vastgesteld;

l de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

l het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-personregel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op

de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het

financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen

onjuistheden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk

Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor

mijn oordeel.
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Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel

bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum ten minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen

vermogen.

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 beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het vereist

eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Achmea is gebaseerd op de tot en met balansdatum

aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening

voldoende. Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de beoogde toeslagen beperkt

zijn.

Eindhoven, 31 mei 2016

Ir. M.J.M. Pernot AAG

verbonden aan Aon Hewitt Nederland cv
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5                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Achmea

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Achmea op 31 december 2015 en van het resultaat over

2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Pensioenfonds Achmea te Zeist ('de

stichting') gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

l de balans per 31 december 2015;

l de staat van baten en lasten over 2015; en

l de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige

toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het in

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de

controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Achmea zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid

van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

l het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, en voor

l een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in

continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten,

toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke

mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van

zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze

controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze

controleverklaring.

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid

om te rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens):

l dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW

vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.

l dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Rotterdam, 31 mei 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. M. van Zeelst RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 van Stichting Pensioenfonds Achmea

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de

controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij

van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

l Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

l Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als

doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
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l Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

l Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis

van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel

zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

l Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen

in de interne beheersing.
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1                VERLOOPSTAAT DEELNEMERS

2015

Aantal Aantal

2014

Aantal Aantal

Deelnemers

Stand vorig boekjaar 14.935 12.342

Toetredingen/herintredingen 683 569

Ontslag met premievrije aanspraak -1.584 -1.236

Ingang pensioen -88 -62

Overlijden -20 -26

Andere oorzaken* -38 3.348

-1.047 2.593

Stand einde boekjaar 13.888 14.935

Gewezen deelnemers

Stand vorig boekjaar 15.954 12.419

Ontslag met premievrije aanspraak 1.584 1.236

Waardeoverdrachten -89 -84

Ingang pensioen -280 -276

Overlijden -17 -26

Afkopen -25 -19

Andere oorzaken* 38 2.704

1.211 3.535

Stand einde boekjaar 17.165 15.954

Pensioengerechtigden

Stand vorig boekjaar 4.303 3.705

Ingang pensioen 469 449

Overlijden -92 -102

Beëindiging pensioen - -26

Afkopen -12 -24

Andere oorzaken* -100 301

265 598

Stand einde boekjaar 4.568 4.303

35.621 35.192

* De andere oorzaken voor 2014 worden vrijwel volledig verklaard door herschikking van polissen bij de conversie en

opname van SBZ en directie.
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2                REGELINGEN

Regeling I: voor deelnemers geboren vanaf 1 januari 1950 en/of in dienst na 31 december 2005

Pensioensysteem

l Middelloonregeling met voorwaardelijke na-indexatie.

Pensioenrichtleeftijd

De eerste van de maand waarin de deelnemer de leeftijd van 67 jaar bereikt of de eerdere door de deelnemer zelf

gekozen datum, binnen de door het reglement aangegeven grenzen.

Pensioengevend salaris

l Levenslang ouderdomspensioen:

12 maal het vaste maandsalaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en overige vaste toeslagen; voor zover van

toepassing vermeerderd met variabele inkomensbestanddelen en variabel salaris uitbetaald in het vorige kalenderjaar.

Franchise

De franchise bedraagt op 1 januari 2015 € 12.854,- (fulltimer). De franchise wordt jaarlijks aangepast. Hierbij wordt de

algemene salarisontwikkeling van de Achmea-CAO gevolgd.

Pensioengrondslag

Het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Voor de berekening van de pensioengrondslag wordt een

voltijds pensioengevend salaris in aanmerking genomen van maximaal het bedrag dat is bedoeld in artikel 18ga van de

Wet op de loonbelasting 1964 (in 2015 € 100.000).

Toeslagen

l Ouderdomspensioen actieven (inclusief arbeidsongeschikten):

Algemene salarisontwikkeling bij werkgever (voorwaardelijk).

l Ouderdomspensioen en partnerpensioen niet-actieven (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden):

Prijsontwikkeling (voorwaardelijk).

Op te bouwen pensioensoorten

l Levenslang ouderdomspensioen.

l Levenslang partnerpensioen.

l Wezenpensioen.

Levenslang ouderdomspensioen:

Per deelnemingsjaar 1,875% van de pensioengrondslag.

Partnerpensioen:

Opbouw per deelnemersjaar van 1,313% van de pensioengrondslag.

Wezenpensioen:

Opbouw per deelnemersjaar van 0,263% van de pensioengrondslag. Voor volle wezen wordt dit bedrag verdubbeld.

Pensioensoorten op risicobasis

l Tijdelijk partnerpensioen:

Maximale Anw-uitkering voor een nabestaande zonder kinderen, verminderd met het bedrag dat de nabestaande aan

Anw ontvangt.
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Opbouwperiode

Vanaf aanvang deelnemerschap, doch niet vóór 1 januari 2000, tot de pensioendatum. Ook de bij aanvang aan het fonds

overgedragen rechten worden binnen het fonds uitgevoerd.

l Levenslang ouderdomspensioen:

Uitkering vanaf 67 jaar.

l Levenslang partnerpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer.

l Tijdelijk partnerpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer, tot AOW-gerechtigde leeftijd of eerder overlijden nabestaande.

l Wezenpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer, tot 18 jaar kind, verlenging tot 27 jaar bij studerende of

arbeidsongeschikte kinderen.

Regeling 2: voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 en in dienst voor 1 januari 2006

Pensioensysteem

l Middelloonregeling met voorwaardelijke na-indexatie voor levenslang ouderdomspensioen.

l Eindloonregeling voor tijdelijk ouderdomspensioen.

Pensioenrichtleeftijd

De eerste van de maand waarin de deelnemer de leeftijd van 62 jaar bereikt en/of de eerdere of latere door de deelnemer

zelf gekozen datum, binnen de door het reglement aangegeven grenzen.

Pensioengevend salaris

l Levenslang ouderdomspensioen:

12 maal het vaste maandsalaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en overige vaste toeslagen; voor zover van

toepassing vermeerderd met variabele inkomensbestanddelen en variabel salaris uitbetaald in het vorige kalenderjaar.

l Tijdelijk ouderdomspensioen:

12 maal het vaste maandsalaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en overige vaste toeslagen; voor zover van

toepassing vermeerderd met de variabele inkomensbestanddelen uitbetaald in het vorige kalenderjaar en het

gemiddelde van het variabel salaris uitbetaald in de afgelopen vijf jaar.

Franchise

De franchise bedraagt op 1 januari 2015 € 12.854,- (fulltimer). De franchise wordt jaarlijks aangepast. Hierbij wordt de

algemene salarisontwikkeling van de Achmea-CAO gevolgd.

Pensioengrondslag

Het pensioengevend salaris verminderd met de franchise.

Levenslang ouderdomspensioen

Opbouw per deelnemingsjaar 2% van de in het jaar geldende pensioengrondslag.

Tijdelijk ouderdomspensioen

Opbouw per deelnemingsjaar 1,75% van het laatst vastgestelde pensioengevend salaris.

Toeslagen

l Ouderdomspensioen actieven (inclusief arbeidsongeschikten):

Algemene salarisontwikkeling bij werkgever (voorwaardelijk).

l Ouderdomspensioen en partnerpensioen niet-actieven (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden):

Prijsontwikkeling (voorwaardelijk).
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Op te bouwen pensioensoorten

l Levenslang ouderdomspensioen.

l Tijdelijk ouderdomspensioen.

l Partnerpensioen (inclusief opslag voor wezenpensioen).

Pensioensoorten op risicobasis

l Tijdelijk partnerpensioen.

Opbouwperiode

Vanaf aanvang deelnemerschap, doch niet vóór 1 januari 2000, tot de pensioendatum. Ook de bij aanvang aan het fonds

overgedragen rechten worden binnen het fonds uitgevoerd.

l Levenslang ouderdomspensioen:

Uitkering vanaf 65 jaar.

l Tijdelijk ouderdomspensioen:

Uitkering 62 jaar tot 65 jaar.

l Partnerpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer.

l Tijdelijk partnerpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer tot 65-jarige leeftijd.

l Wezenpensioen:

Uitkering na overlijden (gewezen) deelnemer, tot 18 jaar kind, verlenging tot 27 jaar bij studerende of

arbeidsongeschikte kinderen.

Partnerpensioen ten behoeve van partner als bedoeld in het pensioenreglement

70% van het bereikbare levenslange ouderdomspensioen voor actieve deelnemers en voor niet-actieve deelnemers 70%

van het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen.

Tijdelijk partnerpensioen

Maximale Anw-uitkering verminderd met het bedrag dat de nabestaande aan Anw ontvangt.

Wezenpensioen

14% van het (bereikbare) levenslange ouderdomspensioen. Voor volle wezen wordt dit bedrag verdubbeld.

Regeling Pensioenreglement 2006 B

Voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 en in dienst voor 1 januari 2006 (oud SPI-deelnemers).

Voor hen geldt de beschrijving als onder Regeling 1 met de volgende afwijkingen (op hoofdlijnen):

l De pensioenrichtleeftijd is 62 jaar (61 jaar voor (gewezen) deelnemers op wie de CAO voor het Verzekeringsbedrijf

Buitendienst van toepassing was).

l Tussen 62 (61) jaar en 65 jaar wordt naast het levenslang ouderdomspensioen een tijdelijk ouderdomspensioen

uitgekeerd. Het te bereiken tijdelijk ouderdomspensioen is gelijk aan 2,5% per deelnemersjaar van het laatst voor de

pensioendatum vastgestelde franchisebedrag.

l Wijze van indexering wijkt af van die van Pensioenreglement 1 voor niet-actieven (gewezen deelnemers en

pensioengerechtigden).

l Pensioengevend salaris: 12 maal het vaste maandsalaris plus vakantietoeslag en, indien van toepassing, de 13e

maand. Het pensioengevend salaris wordt in aanmerking genomen tot een maximum bedrag van (in 2015) € 92.123,-.

l Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 22% van het partnerpensioen.
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3                VERKLARING PENSIOENTERMINOLOGIE

Ter verduidelijking van het jaarverslag verklaren wij de navolgende technische pensioentermen. Voor een volledig

overzicht van de pensioentermen verwijzen wij u naar het reglement van ons fonds.

Anw

De uitkering die de nabestaande onder bepaalde voorwaarden ontvangt volgens de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Deelnemer

De werknemer op wie de Achmea-CAO van toepassing is of de werknemer met wie deelname aan de pensioenregeling

van het fonds bij arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Franchise

Een bedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, omdat er van wordt uitgegaan dat de AOW daarin voorziet. In

2015 bedraagt de franchise € 12.854,-. De franchise wordt jaarlijks aangepast aan de salarisontwikkeling bij de

werkgever.

Gewezen deelnemer

De deelnemer van wie het deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering is geëindigd en die premievrije

aanspraken heeft tegenover het fonds.

Gepensioneerde

De (gewezen) deelnemer die op basis van het reglement een uitkering van levenslang of tijdelijk pensioen geniet.

Levenslang ouderdomspensioen

Het pensioen dat de (gewezen) deelnemer van het fonds ontvangt vanaf de pensioenrichtleeftijd tot aan zijn / haar

overlijden.

Loonindexcijfer

De index van de lonen volgens de Achmea-CAO en omvat de salarisontwikkeling bij de werkgever die geldt voor de

salarisschaalbedragen, zoals opgenomen in de CAO voor het voorgaande kalenderjaar.

Partnerpensioen

Het pensioen dat de nabestaande van de (gewezen) deelnemer ontvangt na overlijden van de (gewezen) deelnemer.

Pensioendatum

De pensioendatum en / of de eerdere of latere datum die de deelnemer zelf kiest, binnen de in het reglement bepaalde

grenzen.

Pensioengrondslag

Het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Voor de berekening van de pensioengrondslag wordt een

voltijds pensioengevend salaris in aanmerking genomen van maximaal het bedrag dat is bedoeld in artikel 18ga van de

Wet op de loonbelasting 1964 (in 2015 € 100.000).

Premievrije aanspraken

De pensioenaanspraken waarop de deelnemer bij beëindiging van deelneming recht heeft op basis van de doorgebrachte

deelnemertijd.
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Prijsindexcijfer

Het indexcijfer van de consumentenprijsindex (CPI) dat geldt voor alle huishoudens afgeleid, zoals gepubliceerd door het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rekenrente

De rente waarmee bij de vaststelling van de technische voorzieningen rekening wordt gehouden, betreft de

rentetermijnstructuur van DNB.

Tijdelijk partnerpensioen

Het pensioen dat de nabestaande van de deelnemer of de gepensioneerde, welke direct aansluitend op een

dienstverband bij Achmea is gepensioneerd, ontvangt tot AOW-gerechtigde leeftijd.

Tijdelijk ouderdomspensioen

Het pensioen dat de (gewezen) deelnemer ontvangt vanaf de pensioendatum tot de 65-jarige leeftijd.

Toeslag op pensioen

De verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers. De verhoging van premievrije

pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van gewezen deelnemers en gepensioneerde (gewezen) deelnemers.

Verzekerden

Hieronder vallen de deelnemers, de gewezen deelnemers en de gepensioneerde (gewezen) deelnemers.
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