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Ten geleide 

De Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is een integraal bedrijfsplan van het 

pensioenfonds, waarin naast de financiële opzet ook alle andere elementen van het 

fonds, inclusief de bedrijfsvoering, terug te vinden zijn. Ook die onderdelen die al in 

andere, vaak door de wetgeving voorgeschreven, documenten zijn vastgelegd. 

Oogmerk is de toezichthouder via deze ABTN integraal inzicht te geven in het 

functioneren van het fonds. 

 

Door middel van voorliggend beleidsdocument geeft het bestuur van de Stichting 

pensioenfonds Blue Sky Group invulling aan de voorschriften ter zake van de ABTN. 

Gekozen is voor een opzet waarin de hoofdpunten van het beleid op de 

voorgeschreven onderdelen worden weergegeven, terwijl voor nadere detaillering 

wordt verwezen naar reeds bestaande formele documenten of bijlagen. 

 

De eerste ABTN in deze vorm dateert van december 2002. In de thans voorliggende 

versie is de meest recente besluitvorming van het bestuur inzake de governance, het 

pensioenreglement en het strategisch en operationeel beleggingsbeleid van het fonds 

verwerkt. Dit is waarschijnlijk de laatste ABTN. De werkgever heeft de 

uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd. De pensioenopbouw bij het 

pensioenfonds stopt per 1 januari 2022. Het bestuur is bezig met een selectieproces 

voor een pensioenuitvoerder waaraan de tot 1 januari 2022 opgebouwde 

pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen. Naar verwachting zal de 

overdracht omstreeks medio 2022 plaatsvinden. Vervolgens wordt het pensioenfonds 

later in 2022 opgeheven (geliquideerd). 

 

In de ABTN wordt, tenzij anders aangegeven, de situatie per ultimo 2021 beschreven. 
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1 HOOFDLIJNEN GOVERNANCE EN INTERNE BEHEERSING  

1.1 Organisatie, doelstelling en governance 

Het fonds heeft de juridische vorm van een Stichting. De Stichting wordt bestuurd 

door een bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van beheer en beschikking. In het 

bestuur zijn de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden 

vertegenwoordigd.  

 

Het doel van het pensioenfonds is het uitvoeren van de pensioenregeling, 

overeengekomen tussen Blue Sky Group en het arbeidsvoorwaardelijk overleg en 

vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. Waarborgen van 

nominale pensioenaanspraken van de deelnemers en het nastreven van behoud van 

een welvaartsvast pensioen tijdens actief dienstverband en zo veel mogelijk 

koopkrachtbehoud na actief dienstverband, met acceptabele risico’s voor de 

premiebetalers, is de vertaling van dit doel. 

 

Uitgangspunten: Het pensioenfonds wordt zodanig aangestuurd dat onder diverse 

omstandigheden de doelstelling kan worden behaald. Het bestuur neemt zijn 

verantwoordelijkheid in de afstemming met de arbeidsvoorwaardelijke tafel. In de 

besluitvorming is aandacht voor de belangen van de diverse belanghebbenden, en 

wordt rekening gehouden met korte en lange termijn risico’s die het behalen van de 

doelstelling zouden kunnen verhinderen. 

 

Het pensioenfonds wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van de werkgever (BSG), de deelnemers en de pensioengerechtigden. De 

zetelverdeling is als volgt:  

 Drie leden namens de werkgever (BSG); 

 Twee leden namens de deelnemers; 

 Eén lid namens de pensioengerechtigden. 

Het bestuur benoemt buiten zijn midden een voorzitter, die de vergaderingen leidt en 

de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt. Het bestuur benoemt een 

werkgeverslid en een werknemerslid als vicevoorzitters. 

 

Besluitvorming vindt plaats op basis van een reguliere stemverhouding, hetgeen 

inhoudt “one man one vote”. De voorzitter heeft geen stemrecht. 

 

Het bestuur heeft geen commissies ingesteld. Het bestuur kent daarentegen 

portefeuillehouders. De rol van portefeuillehouder is die van “poortwachter”.  



ABTN, december 2021 versie 13.0 

De poortwachtersrol betreft zowel het inkomende verkeer (concept adviezen vanuit 

BSG) als het uitgaande verkeer (opdrachten aan BSG) en heeft geen 

beleidsbeïnvloedende rol. 

 

Het bestuur kent de hierna volgende portefeuilles: 

 Algemeen bestuur communicatie 

 Algemeen bestuur governance 

 Algemeen bestuur IRM 

 Algemeen bestuur IT en Privacy 

 Beleggingen 

 Pensioenen 

 

Het fonds heeft drie sleutelfuncties ingericht: de actuariële sleutelfunctie, de 

sleutelfunctie risicobeheer en de sleutelfunctie internal audit. Deze functies hebben 

een controlerend karakter. 

 

Het bestuur kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee 

bestuursleden gezamenlijk, zijnde een lid namens de werknemers en een lid namens 

de werkgever.  

 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het 

verantwoordingsorgaan beoordeelt na afloop van een boekjaar het gevoerde beleid, 

de uitvoering daarvan en de in het betreffende jaar gemaakte beleidskeuzen voor de 

toekomst. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan, alsmede de reactie daarop 

van het bestuur worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds. Het 

verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur onder meer over de 

uitvoeringsovereenkomst, de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van 

de premiecomponenten, de inrichting van het interne toezicht, het omzetten van het 

pensioenfonds in een andere rechtsvorm, het communicatiebeleid, de 

klachtenregeling en, indien van toepassing, de beloningsregeling van het bestuur. 

 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, die worden benoemd door het 

bestuur: 

 een lid van werkgeverszijde, voorgedragen door de directie van Blue Sky Group; 

 twee leden van werknemerszijde, voorgedragen door de ondernemingsraad 

namens de deelnemers; én  

 een lid namens de pensioengerechtigden, voorgedragen door en uit de 

pensioengerechtigden. 

 

Het fonds voorziet in een intern toezicht op het functioneren van het bestuur. Dit 

interne toezicht wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie die bestaat uit drie 
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onafhankelijke deskundigen. De visitatiecommissie onderzoekt en beoordeelt de 

bestuursprocessen en -procedures, de aansturing van het fonds en de wijze waarop 

het bestuur de lange termijnrisico’s beheerst. De visitatiecommissie doet verslag van 

haar bevindingen aan het bestuur.  

 

Het bestuur heeft een certificerend actuaris en een externe accountant aangesteld. 

Zij vervullen de wettelijk voorgeschreven toezichthoudende functie. Dit houdt in dat 

ze de jaarlijks vast te stellen voorziening voor pensioenverplichtingen en het 

jaarverslag, alsmede de Staten DNB waarin deze wordt gepresenteerd, controleren 

en certificeren.  

Daarnaast maakt het bestuur gebruik van een adviserend actuaris bij actuariële 

beleidsonderwerpen. 

 

Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taken op het gebied van de 

deelnemersadministratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning 

uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group. 

 

Het fonds en Blue Sky Group hebben een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin 

wederzijdse verplichtingen omtrent uitvoering en financiering van de 

pensioenvoorziening zijn vastgelegd. De werkgever heeft deze 

uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd. 

 

Het fonds heeft een compliance officer benoemd. 

1.2 Sleutelfuncties 

Met ingang van 2019 heeft het fonds, ter implementatie van de Europese 

pensioenfondsenrichtlijn van 2017 (IORP II) drie sleutelfuncties ingericht: de 

actuariële sleutelfunctie, de sleutelfunctie risicobeheer en de sleutelfunctie internal 

audit. Deze functies hebben een controlerend karakter en zijn als volgt belegd: 

 

Actuariële sleutelfunctie 

De actuariële sleutelfunctie is met ingang van 2019 belegd bij de certificerend 

actuaris van het pensioenfonds. Dit betreft zowel het houderschap als de vervulling 

van de actuariële sleutelfunctie. Het pensioenfonds heeft hiertoe een overeenkomst 

gesloten met de certificerend actuaris.  

 

Sleutelfunctie risicobeheer 

Het houderschap van de sleutelfunctie risicobeheer is met ingang van 2019 belegd bij 

een lid van het bestuur. De vervulling van de sleutelfunctie risicobeheer is met ingang 
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van 2019 uitbesteed aan de (onafhankelijke) client risk manager van de 

uitvoeringsorganisatie. 

 

Sleutelfunctie internal audit 

Het houderschap van de sleutelfunctie internal audit is met ingang van 2019 belegd 

bij een niet-bestuurslid. De vervulling van de sleutelfunctie is uitbesteed aan BSG 

Holding, die een coördinerende rol heeft bij het selecteren van het voor de 

betreffende audit meest passende externe auditbureau.  

 

De sleutelfuncties zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds en nader 

uitgewerkt in het reglement sleutelfuncties. 

1.3 Mandaat van het bestuur 

Het fonds is uitvoerder van de door Blue Sky Group en in het arbeidsvoorwaardelijke 

overleg overeengekomen pensioenafspraken. De verantwoordelijkheid voor de 

inhoud van de pensioenregeling, de kosten daarvan en de verdeling van die kosten is 

de verantwoordelijkheid van de arbeidsvoorwaardelijke partijen.  

 

Op grond van artikel 102a van de Pensioenwet dient het bestuur van het fonds de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te toetsen aan de doelstellingen en uitgangspunten 

die het bestuur - in overleg met het verantwoordingsorgaan - heeft geformuleerd. Dit 

betekent onder meer dat de gemaakte pensioenafspraken worden getoetst op 

rechtmatigheid (overeenstemming met de wet), financiële soliditeit en uitvoerbaarheid 

(incl. communicatie). Bij deze toetsing betrekt het bestuur de evenwichtigheid van 

afspraken ten aanzien van de verschillende belanghebbenden. 

 

Bij een positieve uitkomst van de toetsing neemt het bestuur de afspraken in 

uitvoering. In geval de afspraken naar de mening van het bestuur niet voldoen aan de 

genoemde voorwaarden, worden de afspraken teruggelegd bij de 

arbeidsvoorwaardelijke partijen. Indien de arbeidsvoorwaardelijke partijen niet tot 

overeenstemming komen en het fonds op grond van de wet gehouden is maatregelen 

te nemen, zal het bestuur zelfstandig een zodanig besluit nemen dat het fonds 

voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de arbeidsvoorwaardelijke partijen, waar 

mogelijk, ruimte hebben om tot afspraken te komen.  
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1.4 Risicohouding inclusief grenzen haalbaarheidstoets 

Kwalitatieve risicohouding 

Diverse belanghebbenden hebben eigen maar ook gedeelde voorkeuren met 

betrekking tot langere en kortere termijn risico’s. 

Belanghebbenden delen de lange termijn doelstelling van het pensioenfonds. Op de 

weg richting deze doelstelling hebben de premiebetalers (werkgever en werknemers) 

voorkeur voor een stabiele (te betalen) pensioenpremie, passend bij de 

pensioenambitie. De deelnemers (actieven, gewezen deelnemers, 

pensioengerechtigden en overige belanghebbenden) hebben voorkeur voor een 

welvaarts (actieven) dan wel waardevast pensioen, en willen het korten op nominale 

rechten of pensioenopbouw zo veel mogelijk voorkomen. Onverhoopt gemiste 

opbouw of indexatie dient zo veel als mogelijk te worden ingehaald, waarbij gemiste 

indexatie in de uitkeringssfeer zonder terugwerkende kracht wordt hersteld. 

 

Kwantitatieve risicohouding 

Voor de korte termijn komt de kwantitatieve risicohouding tot uitdrukking in de hoogte 

van het wettelijk vereist eigen vermogen. Per eind december 2020 had deze een 

waarde van 20,1% van de verplichtingen van het pensioenfonds. De 

kortetermijnrisicohouding wordt gekwantificeerd door een bandbreedte op het 

strategische VEV (120,1%) van +/- 2,5%-punt. Er wordt een VEV-bandbreedte 

aangehouden van 117,6%-122,6%. De kortetermijnrisicohouding zoals deze tot 

uitdrukking komt in de VEV-bandbreedte wordt herijkt wanneer de wettelijke 

parameters vereist eigen vermogen wijzigen (artikel 24 Regeling Pensioenwet). 

Voor de lange termijn komt de kwantitatieve risicohouding tot uitdrukking in de door 

het bestuur vastgestelde ondergrenzen van de haalbaarheidstoets. Het schenden 

van deze grenzen bij uitvoering van de aanvangshaalbaarheidstoets is niet 

toegestaan. Bij de laatste monitoringtoets, gebaseerd op de financiële situatie van het 

fonds per 1 januari 2021, zijn deze ondergrenzen1 deels geschonden: 

- mediaan scenario: pensioenresultaat 92%; 

- relatieve maximale afwijking verwacht pensioenresultaat in slechtweer 

scenario: 35% 

Vanwege de onzekerheid over de toekomstige uitkomst van de haalbaarheidstoets is 

een onverhoopte schending van deze grenzen geen aanleiding tot automatische 

aanpassing van beleid, maar aanleiding voor herijking van het gevoerde beleid en 

 

 
1 Betreft het pensioenresultaat op fondsniveau. Hiertoe worden pensioenresultaten van 

geboortejaargroepen gewogen opgeteld. 
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dialoog daarover met de arbeidsvoorwaardelijke tafel en het verantwoordingsorgaan. 

Gegeven de situatie waarin het fonds zich bevindt2, heeft de overschrijding van de 

grens van het pensioenresultaat in het mediane scenario na dialoog met de 

arbeidsvoorwaardelijke tafel en het verantwoordingsorgaan niet geleid tot aanpassing 

van het beleid.  

1.5 Integraal risicomanagement 

De eindverantwoordelijkheid voor integraal risicomanagement ligt bij het bestuur van 

het fonds. De taken van sleutelfunctiehouder risicobeheer worden waargenomen 

door het bestuurslid met expertisegebied risicomanagement. De vervulling van de 

sleutelfunctie risicobeheer is uitbesteed aan de (onafhankelijke) client risk manager 

van het fonds, die beschikbaar is gesteld vanuit de onafhankelijk gepositioneerde 

afdeling Risk & Compliance van de uitvoeringsorganisatie.  

Ontwikkelingen met betrekking tot integraal risicomanagement vormen onderwerp 

van beoordeling van de Visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan.  

 

Voor de verdere inrichting van het risicomanagement heeft het bestuur een raamwerk 

ontwikkeld en een planning opgesteld. Integraal risicomanagement vormt een vast 

agendapunt op iedere bestuursvergadering. 

In iedere vergadering bespreekt het bestuur aan de hand van verschillende 

rapportages en beleidsvoorstellen de belangrijkste financiële en niet-financiële 

risico’s.  

Het bestuur voert eenmaal per twee jaar een integrale risico-inventarisatie (IRI) uit die 

alle risicogebieden, zowel de financiële als niet-financiële, omvat. Het fonds hanteert 

hierbij de risicocategorieën en definities uit het FIRM-raamwerk. 

 

Het bestuur voert, conform wettelijke verplichting, ten minste driejaarlijks of bij een 

tussentijdse significante wijziging van het risicoprofiel of de pensioenregeling, een 

eigenrisicobeoordeling (ERB) uit om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de 

strategie van het pensioenfonds, de materiële risico's die het pensioenfonds kunnen 

bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het 

fonds en de pensioenrechten en pensioenaanspraken van deelnemers. De 

uitkomsten van deze beoordeling neemt het bestuur mee bij het nemen van 

strategische beslissingen. 

 

 
2 De uitvoeringsovereenkomst is per 29 juni 2021 opgezegd waardoor er vanaf 1 januari 2022 geen 

nieuwe opbouw meer is. Het bestuur is aan het onderzoeken waar de opgebouwde aanspraken het 

best ondergebracht kunnen worden. 
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Binnen twee weken nadat het bestuur de ERB heeft vastgesteld wordt de ERB als 

zelfstandig leesbaar document naar DNB gestuurd. 

DNB heeft laten weten dat het vanwege de te verwachten collectieve 

waardeoverdracht en liquidatie in 2022 niet nodig is dat het pensioenfonds in 2022 

een reguliere ERB indient. 

 

Hieronder wordt een toelichting aan op de voornaamste risico’s die door het bestuur 

zijn onderkend gegeven, alsmede het beleid van het bestuur voor het mitigeren van 

de risico’s. Kwantitatieve informatie over risico’s zijn opgenomen in de risicoparagraaf 

als onderdeel van de jaarrekening. 

 

De belangrijkste risico die door het bestuur zijn onderkend zijn de volgende: 

 Financiële risico’s (zie voor een verdere uitwerking paragraaf 6.8); 

 Uitbestedingsrisico; 

 Operationele risico’s; 

 Compliance risico; 

 Reputatierisico; 

 Premierisico; 

 Sponsorrisico 

 

Uitbestedingsrisico 

Het fonds besteedt de pensioenuitvoering, bestuursondersteuning en het 

vermogensbeheer uit aan Blue Sky Group. Het uitbestedingsrisico is het risico dat de 

continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden wordt 

geschaad. Om dit risico te beheersen, heeft het fonds conform de Pensioenwet 

beleid vastgesteld over de controle van risico’s die samenhangen met de uitbesteding 

van bedrijfsprocessen. Voor het fonds bestaat het uitbestedingsrisico vooral uit het 

risico dat Blue Sky Group niet handelt volgens het verstrekte mandaat. Om dit risico 

te beheersen zijn duidelijke voorwaarden contractueel vastgelegd.  

De uitvoeringsorganisatie legt periodiek verantwoording af over de beheersing van de 

processen en overlegt hierbij een ISAE 3402-rapportage inclusief In Control 

Statement voor de gehele dienstverlening. Hierin zijn beheersdoelstellingen en 

beheersmaatregelen beschreven voor alle processen die de uitvoeringsorganisatie 

voor het fonds uitvoert. Het fonds neemt kennis van de ISAE 3402-rapportage 

inclusief In Control Statement van Blue Sky Group en beoordeelt de toereikendheid 

van de beheersdoelstellingen en de opzet en werking van de getroffen 

beheersmaatregelen. Tevens beoordeelt het fonds periodiek de uitvoering van de 

serviceafspraken (SLA). 

 

Operationele risico’s 

Operationeel risico is het risico dat optreedt bij de uitvoering van de pensioen-, 
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bestuur ondersteunende en beleggingsactiviteiten, als gevolg van niet afdoende of 

falende interne processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg van externe 

gebeurtenissen. Dit risico wordt gemitigeerd doordat het fonds de hiervoor besproken 

ISAE 3402-rapportage inclusief In Control Statement van de uitvoerder jaarlijks 

ontvangt en beoordeelt. 

 

Compliance risico 

Het compliance risico omvat het risico dat niet of niet tijdig de consequenties van 

(veranderende) wet- en regelgeving worden onderkend, waardoor wet- en 

regelgeving op onderdelen worden overtreden. Daarnaast omvat het ook het risico 

dat interne regelgeving, zoals de gedragscode en beleggingsrichtlijnen, niet wordt 

nageleefd. Controle hiervan vindt plaats door de afspraken in de SLA met de 

uitvoeringsorganisatie over de inrichting en naleving van compliance aldaar. 

Daarnaast heeft het fonds een eigen compliance officer die jaarlijks een compliance 

rapportage voor het bestuur opstelt. 

 

Reputatierisico 

Onder reputatierisico wordt het risico verstaan dat het fonds door het handelen 

reputatieschade lijdt bij belanghebbenden. Dit risico wordt beheerst door het continu 

bewaken en eventueel bijstellen van het beleid en transparantie bij het doen van 

uitingen naar belanghebbenden. Daarnaast heeft het fonds een integriteitbeleid 

vastgesteld. Hierin geeft het fonds zijn visie op integriteit, onderscheidt het diverse 

situaties waarin integriteit een rol speelt en welke standpunten het fonds hierbij 

inneemt. Het beleid beschrijft maatregelen die moeten voorkomen dat de reputatie 

van het fonds wordt geschaad. 

 

Premierisico 

Het premiebeleid is één van de belangrijke sturingsmiddelen van een pensioenfonds. 

Door een adequate prijsstelling wordt voorkomen dat een fonds op voorhand te 

maken krijgt met tekorten.  

Met de ingelegde premie en het hierover gegenereerde beleggingsrendement moet 

het geambieerde pensioen inclusief de aanpassing aan inflatie met een bepaalde 

mate van waarschijnlijkheid kunnen worden uitgekeerd. Onder premierisico wordt 

verstaan dat de hoogte van de premie niet meer passend is bij de ambitie van het 

fonds. De hoogte van de premie wordt periodiek getoetst bij het uitvoeren van een 

ALM-studie. Als hieruit zou blijken dat premiestelling en ambitie niet meer met elkaar 

in lijn zijn treedt het pensioenfonds in overleg met de werkgever met als doel 

pensioenambitie en premiestelling met elkaar in lijn te brengen.  
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Sponsorrisico 

Er is een evidente economische band tussen het pensioenfonds en Blue Sky Group 

BV. Het sponsorrisico kan worden gedefinieerd als risico’s voor het pensioenfonds 

ten gevolge van wijzigingen of beslissingen van Blue Sky Group. Voorbeelden van 

sponsorrisico’s zijn onder meer faillissementsrisico, betalingsonmacht van de sponsor 

en financieringsrisico. Het sponsorrisico op de korte termijn wordt verminderd door 

tijdige facturatie en incassering van de premie. Het sponsorrisico op de langere 

termijn wordt door partijen geëvalueerd bij onder andere het arbeidsvoorwaardelijk 

overleg. 

1.6 Uitvoering en uitbesteding  

Uitvoeringsbeginselen 

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van 

de werkzaamheden van het pensioenfonds. De bestuurlijke opdracht wordt gevormd 

door de missie, strategie en het beleid van het fonds. De inrichting van de uitvoering 

is zodanig dat de missie, strategie en het beleid kan worden gerealiseerd en een 

beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Vanuit de missie, 

doelstellingen en strategie van het fonds heeft het bestuur de volgende 

uitvoeringsbeginselen geformuleerd: 

 

 In het belang van de belanghebbenden streeft het bestuur naar een hoog 

niveau van dienstverlening tegen een aanvaardbaar en te verantwoorden 

kostenniveau. Een hoog niveau van dienstverlening heeft onder meer 

betrekking op de operatie, de bestuurlijke ondersteuning en de borging van 

het risicomanagement. Continuïteit en integriteit van de bedrijfsvoering zijn 

belangrijke kaders. 

 

 Het bestuur onderkent dat een kwalitatief hoogwaardige pensioen- en 

vermogensbeheer een professionele uitvoeringsorganisatie vereist, die over 

de benodigde deskundigheid beschikt en een passende infrastructuur heeft 

om de activiteiten van het pensioenfonds adequaat uit te voeren en het 

bestuur te ondersteunen.  

 

 Het bestuur hecht grote waarde aan betrokkenheid van zijn uitvoerder bij het 

pensioenfonds en bekendheid met de omgeving waarin het pensioenfonds 

opereert. Het bestuur hecht waarde aan directe aansturing en korte 

(communicatie)lijnen tussen bestuur en uitvoering. 
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 De uitvoering geschiedt op zakelijke basis en tegen marktconforme 

voorwaarden in termen van diensten/producten, serviceniveaus, tarieven en 

beoordeling/performancemeting. 

 

 In de uitvoering is volledige transparantie over: 

o de realisatie van de doelstellingen van beide partijen;  

o de kosten die hiermee gemoeid zijn; 

o de risico’s die hiervoor genomen zijn; 

o organisatie(veranderingen) en de impact hiervan op beleid en 

uitvoering; 

o mogelijke incidenten. 

 

 Het bestuur draagt zorg voor adequate organisatie van de countervailing 

power in de aansturing en beoordeling van de uitvoeringsorganisatie. 

 

Gekozen uitvoeringsmodel 

Naar het oordeel van het bestuur heeft het pensioenfonds onvoldoende omvang om 

tegen aanvaardbare kosten zelfstandig te kunnen voorzien in een 

uitvoeringsorganisatie die aan de uitvoeringsbeginselen voldoet.  

Hieruit volgt dat het pensioenfonds, met inachtneming van de wettelijke kaders, zijn 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteedt3. 

 

Het pensioenfonds heeft de pensioenuitvoering, het (fiduciaire) vermogensbeheer, de 

communicatie met belanghebbenden en de bestuurlijke ondersteuning 

(bestuurssecretariaat, beleidsvoorbereiding en advies) uitbesteed aan Blue Sky 

Group (BSG Holding B.V, BSG Asset management B.V. en BSG Pension 

Management B.V.).  

 

De uitbesteding heeft een bijzonder karakter. De onderneming is immers zowel 

contractspartij bij de uitvoeringsovereenkomst als bij de 

dienstverleningsovereenkomst en ook werkgever van de bestuursleden. 

Bestuursleden zijn veelal betrokken bij advisering en uitvoering voor opdrachtgevers 

van de onderneming. De geschetste nauwe verwevenheid vloeit voort uit de 

expliciete keuze van de onderneming om een eigen pensioenfonds te hebben en zelf 

de uitvoering te verzorgen. Het pensioenfonds maakt zo gebruik van de aanwezige 

 

 
3 Activiteiten die betrekking hebben op het bepalen en het vaststellen van het beleid, alsook 

werkzaamheden die de beheersing van de uitbesteding en het adequaat toezicht op de uitbesteding 

kunnen ondermijnen worden niet uitbesteed. 
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expertise en infrastructuur. De aanwezige schaalgrootte heeft voordelen voor het 

pensioenfonds.  

 

Uitbestedingsbeleid 

 

Doelstelling 

Bij uitbesteding behoudt het bestuur de verantwoordelijkheid over alle activiteiten die 

namens het fonds worden uitgevoerd. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid 

voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en naleving van wet- en regelgeving 

door de gehele keten van dienstverlening. 

Het uitbestedingsbeleid heeft ten doel te waarborgen dat:  

 Het bestuur bij uitbesteding ‘in control’ is; 

 De risico's die samenhangen met uitbesteding adequaat beheerst kunnen 

worden en dat de belangen van alle belanghebbenden worden behartigd; 

 De continuïteit en kwaliteit van de activiteiten die zijn uitbesteed, zijn 

gewaarborgd. 

 

Scope 

Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op alle naar het oordeel van het bestuur 

uitbestede bedrijfskritische of belangrijke activiteiten en processen van het fonds. 

Opdrachtverlening aan de certificerend actuaris, accountant, notaris of custodian is 

formeel geen uitbesteding omdat geen sprake is van activiteiten die het 

pensioenfonds zelf kan verrichten. Het bestuur past op die relaties het 

uitbestedingsbeleid echter op overeenkomstige wijze toe. 

 

Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op de gehele keten van uitvoering, inclusief 

de uitbesteding aan derden door de door het fonds gecontracteerde 

uitvoeringsorganisatie. 

 

Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op alle bestaande en/of nieuwe 

uitbestedingsovereenkomsten gedurende de gehele looptijd van deze 

overeenkomsten. 
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Uitbestedingscyclus 

 

 

In de hierna volgende paragrafen wordt invulling gegeven aan de ‘taartpunten’ uit de 

uitbestedingscyclus. 

 

I.  Uitgangspunten voor uitbesteding 

1. Het bestuur van het fonds blijft eindverantwoordelijk voor de uitbestede 

activiteiten of processen en behoudt volledige zeggenschap over de uitbestede 

activiteiten of processen; 

2. Bij selectie vindt deze plaats door uitvoering van een objectief selectieproces op 

basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria. 

3. Bij de keuze van de uitvoerder wordt rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen van het fonds. 

4. De overeengekomen dienstverlening, performanceafspraken en tarieven (of 

vergoedingsmodel) worden contractueel vastgelegd 

(dienstverleningsovereenkomst en service level agreements).  

5. Het bestuur vereist van de uitvoeringsorganisatie dat deze voldoende 

onafhankelijke waarborgen heeft ingebouwd, zodat een integere en beheerste 

bedrijfsvoering zeker gesteld is. 

 De kwaliteit van de dienstverlening moet gewaarborgd zijn, onder andere 

door het aanwezig zijn van de benodigde vergunningen, certificaten (ISAE en 

ISO) en voldoende deskundigheid. 
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 De continuïteit van de werkzaamheden moet gewaarborgd zijn, onder andere 

blijkend uit adequaat business continuïteitsmanagement en een solide 

financiële positie en bedrijfsvoering.  

 De naleving van wet- en regelgeving, inclusief beleidsregels van 

toezichthouders is aantoonbaar gewaarborgd.  

 Er zijn adequate waarborgen voor een integere bedrijfsvoering en 

informatievoorziening en organisatiemaatregelen op het gebied van 

fraudepreventie, reputatieschade en beveiliging van (persoons)gegevens en 

het eigendom daarvan. 

 De uitvoering is zodanig transparant dat de effectuering en realisatie van 

bestuurlijke besluiten in de operatie aantoonbaar en navolgbaar zijn. 

 De uitvoeringsorganisatie voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan 

de voor de organisatie geldende wettelijke voorschriften of, indien geen 

wettelijke voorschriften gelden, in overeenstemming is met het 

beloningsbeleid van het pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt 

geïnformeerd over het beloningsbeleid en wijzigingen daarin.4 

6. Voorzien wordt in afspraken over regievoering, monitoring en bijsturing van de 

uitbesteding, met als mogelijk in te zetten instrumenten: 

 Er is structureel overleg op strategisch en operationeel niveau tussen het 

pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie. 

 Periodiek legt de uitvoeringsorganisatie via performance-, risico- en 

voortgangsrapportages verantwoording af over de uitvoering, risico’s voor en 

kwaliteit van de uitbestede activiteiten. 

 De uitvoeringsorganisatie verstrekt jaarlijks een ISAE 3402 rapportage over 

alle voor het pensioenfonds relevante dienstverleningsprocessen. 

 Voorzien is in een proces voor het melden, afhandelen en rapporteren van 

incidenten en klachten, dat mede voorstellen voor (structurele) verbeteracties 

omvat. 

7. Het pensioenfonds stelt eisen aan het beleid van de uitvoeringsorganisatie ten 

aanzien van zijn uitbestedings- en inkoopproces (onderuitbesteding). 

Uitgangspunt is dat voor uitbesteding van de basis pensioenadministratie en de 

basis financiële administratie (schriftelijke) instemming van het pensioenfonds 

vereist is. Voor overige onderuitbesteding is een (gemotiveerde) melding vooraf 

 

 
4 Op grond van artikel 14, zesde lid, van Besluit uitvoering Pensioenwet moet het pensioenfonds er 

zorg voor dragen dat het beloningsbeleid van het fonds wordt toegepast bij derden waaraan 

werkzaamheden zijn uitbesteed. Uitzondering hierop is de situatie dat op de derde wettelijke 

voorschriften ter zake van (beheerst) beloningsbeleid van toepassing zijn. Hiervan is sprake bij de 

uitbesteding aan BSG; op BSG is de wettelijke regeling inzake beheerst beloningsbeleid van 

toepassing. Onverkort blijft gelden dat het fonds zicht moet hebben op het beloningsbeleid bij de 

uitvoeringsorganisatie.  
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vereist, waarbij praktijk is dat, afhankelijk van de aard en omvang van de 

voorgenomen uitbesteding, vooraf afstemming plaatsvindt met het bestuur.  

8. Met de uitvoeringsorganisatie worden afspraken gemaakt over: 

 de fysieke en logische scheiding van bestanden en gegevens; 

 het verhalen van schade ingeval van wanprestatie of onrechtmatige daad 

door de uitvoeringsorganisatie; 

 de voorwaarden en vergoedingen die gelden bij beëindiging van het contract; 

toepassing van het ‘werk volgt werk’ principe; 

 het voorkomen van exit barrières; 

 het benoemen van mogelijkheden tot gedeeltelijke transitie, zodat eventueel 

delen elders kunnen worden ondergebracht. 

9. Het pensioenfonds maakt met de uitvoeringsorganisatie afspraken over 

periodieke evaluatie van de dienstverlening en eventuele deelname aan 

benchmarkonderzoek. 

10. Het pensioenfonds informeert DNB tijdig over uitbesteding aan een derde van (i) 

werkzaamheden die deel uitmaken van, of voortvloeien uit, het uitoefenen van 

het bedrijf van pensioenfonds, of van (ii) wezenlijke bedrijfsprocessen, waaronder 

mede begrepen de inzet van cloudapplicaties. In geval de uitbesteding de 

risicobeheerfunctie, interne auditfunctie, actuariële functie of het beheer van het 

pensioenfonds betreft, informeert het pensioenfonds DNB voordat de 

overeenkomst met de derde in werking treedt. Het pensioenfonds informeert DNB 

voorts over belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de uitbestede 

werkzaamheden. 

11. Het pensioenfonds evalueert het uitbestedingsbeleid ten minste driejaarlijks. 

Ingeval van belangrijke tussentijdse wijzigingen past het bestuur het beleid op dat 

moment aan.  

 

II. Selectie en keuze uitvoerder 

De keuze voor een partnerschap met Blue Sky Group leidt tot een specifieke invulling 

van het element keuze uitvoerder. 

De activiteiten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursondersteuning zijn in 

beginsel voor onbepaalde tijd belegd bij BSG. Selectie van een andere uitvoerder kan 

in verschillende situaties aan de orde zijn. 

1. Behoefte aan extern advies of oordeel 

Beleid van het bestuur is om op specifieke onderwerpen bij derden advies in 

te winnen of om een externe beoordeling (second opinion) te vragen. Het 

bestuur maakt ook gebruik van derde partijen voor de beoordeling van BSG, 

bijvoorbeeld voor de evaluatie van BSG als vermogensbeheerder. 

2. Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst(en) 

Het pensioenfonds en BSG hebben dienstverleningsovereenkomsten voor 

onbepaalde tijd gesloten, met de mogelijkheid van jaarlijkse opzegging 
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(reguliere opzegtermijn van zes maanden, afwijkende termijnen voor 

bijzondere situaties). Het fonds kan besluiten een 

dienstverleningsovereenkomst geheel op te zeggen en een andere uitvoerder 

te selecteren. 

 

In de voornoemde gevallen vindt een selectieproces plaats, waarbij in de uitvoering 

rekening wordt gehouden met de aard en de omvang van de uit te besteden activiteit. 

 

Het selectieproces bestaat uit de volgende onderdelen 

 Business- en risicoanalyse, waarin onder meer is opgenomen (voor zover 

van toepassing):  

o een beschrijving van de uit te besteden activiteiten of processen;  

o de te verwachten impact van uitbesteding van de activiteiten of 

processen; 

o een kosten-batenanalyse van de uitbesteding van die activiteiten of 

processen;  

o een analyse van de financiële, operationele en reputatiegerelateerde 

risico’s en de vereiste toezichtmaatregelen;  

o de afspraken over de wijze waarop de uit te besteden activiteiten of 

processen worden uitgevoerd. 

 Beschrijving van de inrichting en uitvoering van het proces of activiteit, waarin 

onder meer is opgenomen (voor zover van toepassing): 

o bepalen uit te voeren stappen; 

o besluiten wie het selectieproces uitvoert; 

o besluiten of een externe partij wordt betrokken bij het proces en zo 

ja, welke rol (begeleidend, toetsend) en op welke momenten?; 

o beoordelingsmomenten; 

o belangrijkste selectiecriteria.  

 Uitvoering van de selectie. Uitgangspunt is dat bij iedere selectie meer dan 

één partij wordt uitgenodigd een aanbieding (RFP) te doen. Indien hiervan 

wordt afgeweken, motiveert het bestuur deze keuze. 

 Besluitvorming en contractering. 

 

III. Governance van de uitbesteding 

Binnen de bestuurlijke organisatie van het pensioenfonds zijn verschillende organen 

belast met onderdelen van de uitbesteding (zie ook ABTN paragraaf 1.3 Organisatie 

en governance). 

 

1. Vicevoorzitters  

De vicevoorzitters (VVZ) zijn mede verantwoordelijk voor het voorbereiden, 

beheren en uitvoeren van het uitbestedingsbeleid. Zij tekenen de 
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dienstverleningsovereenkomsten en service level agreements (SLA) met de 

uitvoeringsorganisatie(s). Verder accorderen zij eventuele incidentele 

aanvullende offertes. Ingeval van een voorgenomen onderuitbesteding stemt de 

uitvoeringsorganisatie deze af met de VVZ en/of geven zij de eventueel vereiste 

goedkeuring voor onderuitbesteding. De VVZ zien er voorts op toe dat de 

periodieke evaluatie van de uitvoeringsorganisatie plaatsvindt. 

De VVZ zijn contactpersonen namens het fonds in het kader van de 

dienstverleningsovereenkomst. Zij zijn aanspreekpunt voor de dagelijkse 

aansturing en uitvoering, tenzij het een specifiek onderwerp betreft dat bij een 

portefeuillehouder binnen het bestuur is belegd. 

 

2. Bestuur 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en uitbesteding. Het 

uitbestedingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur. Voorts worden de 

dienstverleningsovereenkomsten en service level agreements goedgekeurd door 

het bestuur.  

Het bestuur neemt kennis van de rapportages van de uitvoeringsorganisatie en 

de bevindingen van de portefeuillehouders (daarover) en geeft een oordeel over 

de kwaliteit van de uitvoering. 

Het bestuur benoemt de certificerend actuaris en accountant van het fonds 

alsmede externe adviseurs 

 

IV. Monitoring 

Monitoring van de uitbesteding vindt enerzijds plaats aan de hand van 

overeengekomen rapportages en daarnaast door middel van gesprekken met de 

uitvoeringsorganisatie in vergaderingen van bestuur of commissies of in het 

operationeel overleg van de vicevoorzitters met de uitvoeringsorganisatie (zie ook 

hiervoor). 

 

Het pensioenfonds ontvangt de volgende rapportages en managementinformatie: 

 ISAE 3402 rapportage (jaarlijks) 

 In control statement directie (jaarlijks) 

 Kwartaalrapportage beleggingen (kwartaal) 

 Maandbericht financiële markten (maandelijks) 

 Actualiteit financiële markten (per vergadering) 

 SLA-rapportage pensioenbeheer, vermogensbeheer en 

bestuursondersteuning (jaarlijks). Tussentijds zal het bestuur uitsluitend 

worden geïnformeerd over niet behaalde afspraken. 

 Projectrapportage/voortgangsrapportage implementatie (indien van 

toepassing) 

 Incidentenrapportage (per incident en generiek jaarlijks) 
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 Risicorapportage 

 Compliancerapportage (jaarlijks) 

 Jaarverslag BSG (jaarlijks) 

 

Er vindt eenmaal per jaar een overleg plaats tussen het fonds en directie van de 

uitvoeringsorganisatie over de dienstverlening, gang van zaken, en actuele 

ontwikkelingen in de uitvoering, alsook over de kostenontwikkeling.  

In de praktijk vindt continu overleg plaats tussen bestuursleden en (het management 

van) de uitvoeringsorganisatie over uitvoering van activiteiten en werkzaamheden. 

 

V. Evaluatie 

Het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie evalueren jaarlijks de 

dienstverlening.  

Deze evaluatie vindt plaats via het formele overleg tussen vicevoorzitters en/of 

betrokken portefeuillehouders en de directie van de uitvoeringsorganisatie en richt 

zich op de performance (SLA, beleggingsresultaten, kwaliteit van advisering), de 

kwaliteit van processen en mensen (deskundigheid en competenties) en de 

kostenontwikkeling (kostenbeheersing).  

Aan deze evaluatie liggen onder andere de volgende voorbereidende 

werkzaamheden ten grondslag: 

 Beoordeling van de dienstverlening en processen door het bestuur. 

 Beoordeling van dienstverlening en processen door externe partijen. Voor de 

evaluatie van de dienstverlening vermogensbeheer wordt een extern bureau 

ingeschakeld.  

 Oordeel van de certificerend actuaris en accountant over de processen bij 

BSG. 

 ISAE 3402 rapportage, met de persoonlijke toelichting door de accountant 

die de assurance verklaring afgeeft. 

 Klanttevredenheidsonderzoek door de uitvoeringsorganisatie. 

 

Cultuur bij het fonds en de uitvoeringorganisatie is om open naar elkaar te zijn. Beide 

partijen streven naar het transparant zijn over fouten of problemen en feedback te 

geven op functioneren en resultaten. Dit bevordert dat dat problemen niet escaleren 

en voorkomt dat zaken blijven liggen tot de formele evaluatie. 

1.7 Administratieve organisatie en interne beheersing 

Het fonds heeft de uitvoering van zijn taken uitbesteed aan een zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie is gehouden te voorzien in een 

adequate administratieve organisatie en interne controle (AO&IB) ten behoeve van 
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de uitvoering van de uitvoeringsopdracht. Door deze situatie beperkt de AO&IB van 

het fonds zich tot de eigen (bestuurlijke) organisatie, waarin begrepen het toezicht op 

de uitvoering.  

 

Het bestuur ontvangt jaarlijks een ISAE 3402 type II-rapportage van de 

uitvoeringsorganisatie waarin een externe auditor assurance geeft over de opzet en 

werking van het beheersingsraamwerk van de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur 

beoordeelt herhaaldelijk of de rapportage aanleiding geeft tot verbetereisen ten 

aanzien van de AO&IB van de uitvoeringsorganisatie en/of de eigen bestuurlijke 

inrichting. 

 

In bijlage 2 zijn de hoofdlijnen van de AO&IB van het fonds weergegeven, waarbij de 

volgende aspecten aan de orde komen: 

 

 Controleomgeving van het Pensioenfonds 

De controleomgeving vormt het fundament voor de andere aspecten van de 

AO&IB van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. 

 Risico-inventarisatie en -beoordeling 

Rekening houdend met de controleomgeving schat het bestuur de risico’s in die 

de realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds bedreigen. 

 Controlemaatregelen 

De controlemaatregelen waarborgen dat deze geïdentificeerde risico’s worden 

beheerst. 

 Informatie en communicatie 

Betreft de relevante stuur- en verantwoordingsinformatie. 

 Monitoring 

Periodieke toetsing of de AO&IB van het fonds van voldoende niveau is. Tevens 

beoordeelt het bestuur de risico-inventarisatie periodiek. 

1.8 Gedragsregelingen 

1.8.1 Gedragscode 

 

Op leden van het bestuur is een gedragscode van toepassing, die bij benoeming c.q. 

infunctietreding in het bestuur wordt ondertekend. Daarnaast ondertekent ieder 

bestuurslid periodiek een verklaring van naleving. 

 

Doel van de gedragscode is door het stellen van heldere regels te voorkomen dat (de 

schijn ontstaat dat) bestuursleden ten opzichte van derden in een afhankelijke positie 

geraken of dat er op andere wijze sprake is van (de schijn van) verstrengeling van 



ABTN, december 2021 versie 13.0 

zakelijke en privébelangen. Verder heeft de code ten doel te voorkomen dat (de 

schijn ontstaat dat) bestuursleden beschikken over voorwetenschap. In dit kader 

heeft het fonds ook een compliance officer benoemd. 

1.8.2 Registratie nevenactiviteiten 

 

Het fonds kent een registratie van nevenactiviteiten van bestuursleden. Periodiek 

worden eventuele wijzigingen vastgelegd bij de compliance officer.  

1.8.3 Melding onregelmatigheden 

 

Het fonds heeft een incidentenprocedure zoals bedoeld in het Besluit financieel 

toetsingskader pensioenfondsen artikel 19a. Aanvullend heeft het fonds een 

procedure die personen in staat stelt onregelmatigheden te rapporteren zonder 

persoonlijke consequenties (klokkenluidersregeling). 

1.8.4 Beloningsbeleid 

 

Het bestuur heeft zijn beleid voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen over een 

beheerst beloningsbeleid vastgelegd in het document ‘Beloningsbeleid 2019’  

(bijlage 7).  

1.8.5 Integriteitbeleid 

 

Het bestuur streeft naar een integere bedrijfsvoering van zowel het fonds als 

verbonden partijen. Ter uitvoering van het bepaalde in de wet analyseert het bestuur 

periodiek zijn integriteitrisico’s door het uitvoeren van een Systematische integriteit 

risicoanalyse (SIRA).  De risicoanalyse is gebaseerd op de door DNB gedefinieerde 

integriteitrisico’s. Het integriteitrisico wordt gedefinieerd als een gevaar voor de 

aantasting van de reputatie of een bedreiging van het vermogen van het fonds als 

gevolg van een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk 

voorschrift is voorgeschreven en/of het overschrijden van maatschappelijk 

aanvaardbare normen. 

  

Per integriteitrisico is nagegaan of alle vigerende beheersingsmaatregelen voldoende 

effect sorteren. Het bestuur heeft vastgesteld dat het fonds over een breed scala aan 

formele beheersingsmaatregelen beschikt: de organisatiestructuur/governance, 

AO&IB, werkende compliancefunctie, gedragsregelingen (w.o. de 

incidentenprocedure en klokkenluiderregeling), registratie en beoordeling van 
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nevenfuncties, uitbestedings- en selectiebeleid, toetsing van de integriteit en 

betrouwbaarheid van bestuursleden door intern en extern toezicht.  

Daarnaast dragen ‘zachte’, bedrijfscultureel bepaalde beheersingsaspecten bij aan 

de waarborging van de integriteit. In het bestuur geldt een open cultuur, waarin 

weinig belemmeringen zijn om onderwerpen aan de orde te stellen. De 

onafhankelijke voorzitter heeft hierin een stimulerende en bewakende rol. Ook de 

open bedrijfscultuur van de uitvoeringsorganisatie, waarin verantwoordelijken 

aanspreekbaar zijn en problemen benoemd kunnen worden, draagt hieraan bij.  

Door de verbondenheid van het fonds met de uitvoeringsorganisatie zijn er korte 

lijnen en heeft het bestuur goed zicht op het functioneren van de uitvoerder en kan 

snel kan worden bijgestuurd. 

Op grond van de risicoanalyse heeft het bestuur als belangrijkste aandachtsgebieden 

benoemd: het risico dat het pensioenfonds de controle-omgeving onvoldoende heeft 

ingericht, met als gevolg dat het fonds niet effectief aangestuurd kan worden, 

corruptie in relatie tot externe vermogensbeheerders en cybercrime.  

  

De verbondenheid met de uitvoeringsorganisatie is een sterk punt, maar vormt 

tegelijkertijd een risico. Dit betreft het risico dat zakelijke belangen kunnen prevaleren 

boven bestuurlijke belangen. Het bestuur is zich hiervan zeer goed bewust en heeft 

dit risico ondervangen door formele maatregelen (zoals het hebben van een 

onafhankelijke voorzitter) en zachte maatregelen: een (mentale) onafhankelijke en 

kritische opstelling naar de uitvoerder. Een uitgangspunt is dat 

eindverantwoordelijken voor het beleggingsbeleid, pensioenuitvoering en 

(strategische) advisering geen zitting kunnen hebben in het bestuur. Bestuursleden 

beperken zich waar nodig in het zelf voorbereiden van en adviseren over bestuurlijke 

aangelegenheden. De onafhankelijke voorzitter vervult een bewakende functie in 

deze scheiding van verantwoordelijkheden. Iedere bestuursvergadering bespreekt 

het bestuur eventuele integriteitskwesties. 

Het bestuur evalueert jaarlijks zijn functioneren in het algemeen en evalueert per 

vergadering de behandeling van de bestuursagenda. De relatie tussen het 

pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie is zakelijk ingericht op basis van 

dienstverleningsovereenkomsten en service level agreements. 

In de sfeer van het operationele beleggingsbeleid zijn er afspraken met de 

uitvoeringsorganisatie gemaakt over het opvragen van vergunningen, gedragscodes 

en accountantsverklaringen in het kader van de selectie en monitoring van externe 

partijen. Gezien de gebleken integriteitgevoeligheid in de vastgoedsector is 

afgesproken dat de uitvoeringsorganisatie aanvullende documentatie kan opvragen 

of nader onderzoek kan doen. Dat onderzoek kan ook andere participanten betreffen. 

Beleidslijn bij participatie in private vastgoedbeleggingen is dat geen particuliere 

investeerders deelnemen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Verder 
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heeft het de voorkeur dat ten minste twee andere institutionele beleggers deelnemen 

of gaan deelnemen.  

Ingeval een derde partij onderwerp van onderzoek is door het OM of een 

toezichthoudende instantie in het land waar de derde is gevestigd, kan dit voor het 

fonds aanleiding zijn voor het opschorten of beëindigen van de relatie. 

  

Meldingen van de toezichthouder over sanctiewetgeving worden in behandeling 

gegeven aan de uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van de sanctiemaatregelen vindt 

screening plaats van de pensioenadministratie, de beleggingsportefeuille en/of de 

financiële administratie. Indien van toepassing neemt de uitvoeringsorganisatie 

maatregelen ter naleving van de sanctiewetgeving. 

  

Het bestuur is van oordeel dat de beheersingsmaatregelen thans voldoende zijn om 

de integriteitrisico’s tot een minimum te beperken. 
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2 DEELNEMING IN HET FONDS 

2.1 Aansluitingscriteria werkgever 

Het fonds is een ondernemingspensioenfonds. Alleen Blue Sky Group valt onder de 

werkingssfeer van het fonds. 

2.2 Aansluitingscriteria deelnemers 

Deelnemer aan de pensioenregeling van het fonds is: 

1 de persoon met een onder de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) voor het 

personeel in dienst van Blue Sky Group vallend dienstverband, alsmede 

2 de persoon met een individuele arbeidsovereenkomst met Blue Sky Group, waarin 

is overeengekomen dat deze persoon als deelnemer aan het fonds wordt 

toegelaten.  

2.3 Aansluitingsprocedures 

Het deelnemerschap wordt door de werkgever (Blue Sky Group) via de afdeling 

personeelszaken doorgegeven aan de uitvoeringsorganisatie. Aan de deelnemer 

wordt schriftelijk bevestigd dat hij als deelnemer van het fonds toegelaten is. 
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3 AANSPRAKEN 

3.1 Algemene aspecten 

De inhoud van de pensioenvoorziening wordt bepaald door de inhoud van de 

arbeidsvoorwaardenregeling voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Het 

bestuur geeft (gegeven het bepaalde in artikel 102a van de Pensioenwet inzake het 

formuleren van doelstellingen en beleidsuitgangspunten) uitvoering aan de in het 

arbeidsvoorwaardelijk overleg gemaakte afspraken, onder de voorwaarden dat: 

 het bestuur tot besluitvorming bevoegd is; 

 het evenwicht tussen middelen en verplichtingen gewaarborgd is en blijft 

(financierbaarheid); 

 de afspraken in overeenstemming zijn met de geldende juridische kaders 

(compliance toets); 

 de verplichting tot evenwichtige belangenbehartiging van alle belanghebbenden 

gewaarborgd is; 

 de afspraken uitvoerbaar zijn (uitvoerbaarheidstoets). 

 

De pensioenvoorziening van de werknemers van Blue Sky Group is vastgelegd in 

Pensioenreglement 2014. 

 

De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is per 1 januari 2022 door de 

werkgever opgezegd. In verband daarmee vindt er, voor de werknemers van Blue 

Sky Group, vanaf 1 januari 2022 geen opbouw van pensioenaanspraken meer plaats 

bij het pensioenfonds (slapend/gesloten fonds). Alleen voor reeds bestaande 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers vindt premievrije voortzetting van 

pensioenopbouw plaats binnen het pensioenfonds. 

3.2 Pensioenreglement 2014 

Deelnemer aan het Pensioenreglement 2014 (middelloonregeling) is de persoon met 

een onder de Arbeidsvoorwaardenregeling van Blue Sky Group vallend 

dienstverband, alsmede de persoon met een individuele arbeidsovereenkomst met 

Blue Sky Group, waarin is overeengekomen dat deze persoon als deelnemer aan het 

fonds wordt toegelaten. 

Het deelnemerschap vangt aan op de datum waarop het op basis van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling afgesloten arbeidscontract is ingegaan, respectievelijk 

op de datum waarop de individuele arbeidsovereenkomst met Blue Sky Group, 
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waarin is overeengekomen dat de betrokken persoon als deelnemer aan het fonds 

wordt toegelaten, is ingegaan. 

Voor de deelnemers is een ouderdoms-, partner-, wezen- en 

arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Heeft een deelnemer een 

(huwelijks)partner, dan is er eveneens een facultatief partnerpensioen verzekerd, 

tenzij de deelnemer en de partner er gezamenlijk van hebben afgezien. De 

deelnemers dragen in de financiering bij met een deelnemersbijdrage (zie paragraaf 

5.2.6). 

Onderstaand zal op de verschillende pensioensoorten op grond van 

pensioenreglement 2014 kort nader worden ingegaan. Voor de volledige inhoud van 

de pensioenvoorziening wordt verwezen naar de tekst van het pensioenreglement.  

 

Ouderdomspensioen 

Het ouderdomspensioen in het kader van het Pensioenreglement 2014 wordt 

opgebouwd met als pensioenrichtleeftijd de eerste dag van de maand waarin de 

deelnemer 68 jaar wordt. De pensioenregeling is een middelloonregeling. In de 

middelloonregeling is het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris 

tijdens de loopbaan en bedraagt de ambitie voor ieder deelnemersjaar 1,875% van 

de netto pensioengrondslag zoals die geldt op 1 januari van het betreffende jaar. Van 

1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is het opbouwpercentage voor het 

ouderdomspensioen verlaagd naar 1,39%. De netto pensioengrondslag is gelijk aan 

de bruto pensioengrondslag verminderd met de franchise. De bruto 

pensioengrondslag is twaalfmaal het maandsalaris inclusief de vakantietoeslag van 

8% en de in de Arbeidsvoorwaardenregeling omschreven toeslagen, waaronder de 

eindejaarsuitkering. De bruto pensioengrondslag is per 1 januari 2021 gemaximeerd 

op € 112.189,- op fulltimebasis. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan 

het bedrag waarover maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden 

opgebouwd.  

 

De hoogte van de franchise is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 14.544 en volgt de 

ontwikkeling van de fiscaal wettelijke (minimale) franchise. 

 

De deelnemers kunnen binnen bepaalde grenzen kiezen wanneer zij met pensioen 

gaan, en wel op zijn vroegst vanaf de leeftijd van 60 jaar. Bij vervroeging van de 

ingangsdatum van het pensioen wordt het opgebouwde ouderdomspensioen 

actuarieel verlaagd.  

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. Men kan dat vanaf 

de leeftijd van 60 jaar doen.  
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Partnerpensioen 

Het partnerpensioen is bestemd voor de weduwe, de weduwnaar of de nagelaten 

partner van een deelnemer. Voor partners geldt echter wel een voorwaarde: zij 

komen alleen in aanmerking voor een partnerpensioen als sprake is van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap of van een door Blue Sky Group erkend 

samenlevingsverband. Voorwaarde om recht te krijgen op partnerpensioen is dat het 

huwelijk is gesloten, of het wettelijk geregistreerd partnerschap respectievelijk het 

samenlevingsverband bestaat tijdens het deelnemerschap. 

 

Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat tot aan het 

moment van overlijden is opgebouwd dan wel uitgekeerd. Per 31 december 2013, 

respectievelijk 31 december 2017, zijn de op dat moment opgebouwde aanspraken 

op (tijdelijk) ouderdomspensioen omgezet naar aanspraken met als 

pensioenrichtleeftijd 67 jaar, respectievelijk 68 jaar. Hierbij zijn de partnerpensioenen 

niet meegenomen. Als gevolg hiervan kan het percentage van 70% lager uitvallen. 

 

Facultatief partnerpensioen 

Het facultatieve partnerpensioen is een extra dekking die ervoor zorgt dat het 

partnerpensioen bij overlijden 70% van het bereikbare ouderdomspensioen bedraagt. 

Ook de toekomstige diensttijd wordt dus meeverzekerd.  

Iedere deelnemer die getrouwd is, een wettelijk geregistreerd partnerschap of een 

door Blue Sky Group erkend samenlevingsverband heeft, is automatisch voor dit 

facultatieve partnerpensioen verzekerd. De deelnemer kan samen met haar of zijn 

partner afzien van dit facultatieve partnerpensioen. Voor het facultatieve 

partnerpensioen wordt een extra deelnemersbijdrage betaald.  

 

Als de deelnemer verzekerd is voor facultatief partnerpensioen en er wordt geen 

wezenpensioen uitgekeerd, ontvangt de nabestaande een toeslag. De toeslag 

bedraagt 10% van het partnerpensioen en 10% van het facultatief partnerpensioen 

met een maximum van 50% van de franchise. Deze toeslag wordt uitgekeerd tot aan 

de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner, maar maximaal tot aan de eerste dag 

van de maand waarin de 68ste verjaardag van de nagelaten partner valt 

respectievelijk tot en met de maand van overlijden van de nagelaten partner. 

 

Keuzemogelijkheden op de pensioendatum 

Bij het bereiken van de (vervroegde) pensioendatum kan de deelnemer de 

verhouding tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen wijzigen. Men kan kiezen 

tussen een partnerpensioen van 100%, 70%, 50% of 0% van het 

ouderdomspensioen. Voor ongehuwden zonder partner vindt altijd volledige 

omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen plaats. Daarnaast is het 
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mogelijk om het ouderdomspensioen bij ingang ervan te variëren, waarbij de laagste 

uitkering niet minder dan 75% bedraagt van de hoogste uitkering.  

 

Wezenpensioen 

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de kinderen 21 jaar worden. Voor elk kind is 

het wezenpensioen 14% van het (bereikbare) ouderdomspensioen. Indien een kind 

een voltijdse studie volgt in het voorgezet, hoger of beroepsonderwijs, kan het 

wezenpensioen worden uitgekeerd tot (maximaal) de leeftijd van 27. 

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 

Het (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de dag waarop een aan 

de deelnemer ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid toegekende uitkering 

ingevolge de WIA is ingegaan dan wel de loondoorbetalingverplichting van de 

werkgever is geëindigd. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid (80% en meer) 

bedraagt de uitkering 11% van de arbeidsongeschiktheidsgrondslag tot maximaal 

€ 56.852 (2021/drempelbedrag), vermeerderd met 70% van de 

arbeidsongeschiktheidsgrondslag boven die grens. De arbeidsongeschiktheids-

grondslag is de bruto pensioengrondslag geldend op 1 januari voorafgaand aan of 

samenvallend met de ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen, 

waarbij geen rekening gehouden wordt met de onder “Ouderdomspensioen” 

genoemde maximering van de bruto pensioengrondslag. De pensioenopbouw wordt 

in dat geval volledig voortgezet; hiervoor is geen deelnemersbijdrage verschuldigd. In 

geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt het arbeidsongeschiktheids- 

pensioen een percentage van het pensioen dat wordt uitgekeerd bij volledige 

arbeidsongeschiktheid. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80% 

wordt de pensioenopbouw (eveneens premievrij) voortgezet afhankelijk van de mate 

van arbeidsongeschiktheid. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 15 tot 

35% ontstaat een recht op arbeidsongeschiktheidspensioen nadat de bedrijfsarts van 

Blue Sky Group de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld. Het 

arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt in dat geval 10% van de arbeids-

ongeschiktheidsgrondslag. In dezelfde mate is sprake van (premievrije) voortzetting 

van de pensioenopbouw. 

 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt in alle gevallen uitgekeerd zolang de 

arbeidsongeschiktheid duurt, maar uiterlijk tot de normpensioendatum, of, in geval 

van eerder overlijden, tot en met de dag van overlijden. De normpensioendatum is de 

AOW-gerechtigde leeftijd van de deelnemer, maar uiterlijk de eerste dag van de 

maand waarin de deelnemer de leeftijd van 68 jaar bereikt.  
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Vakantie-uitkering 

Over de ingegane pensioenen wordt in mei van enig jaar een vakantie-uitkering 

verleend van 8% van het pensioen dat over de voorgaande 12 maanden is uitbetaald. 

 

Rechten bij voortijdig vertrek 

Bij voortijdig vertrek komt er een einde aan het deelnemerschap van het 

pensioenfonds.  

De gewezen deelnemer verkrijgt een zogeheten premievrije aanspraak op 

ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Het facultatieve 

partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen en bijbehorende 

premievrijstelling komen te vervallen. De premievrije aanspraken kunnen via 

waardeoverdracht worden meegenomen naar de pensioenregeling van de nieuwe 

werkgever.  

 

Scheiding (echtscheiding en scheiding van tafel en bed) 

Na beëindiging van het huwelijk, het wettelijk geregistreerd partnerschap of het door 

Blue Sky Group erkende samenlevingsverband heeft de ex-partner recht op een 

bijzonder partnerpensioen ter hoogte van het opgebouwde partnerpensioen. Dit wordt 

in mindering gebracht op het partnerpensioen van een eventuele volgende partner. 

 

Bij scheiding vindt ook een verdeling van het ouderdomspensioen plaats volgens de 

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, op voorwaarde dat het fonds de 

wettelijk verplichte melding binnen twee jaar na echtscheiding heeft ontvangen. De 

ex-partner ontvangt in principe een recht tegenover het fonds op uitbetaling van 50% 

van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of wettelijk geregistreerd 

partnerschap is opgebouwd. 

 

Voorwaardelijke Indexering Reglement 2014 

Algemeen 

Bij de beslissing inzake het verlenen van toeslagen neemt het bestuur de wettelijke 

bepalingen met betrekking tot Toekomstbestendig Indexeren in acht. 

 

Indexering tijdens het dienstverband  

Op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers aan 

Pensioenreglement 2014 (middelloonregeling) wordt jaarlijks op 1 januari toeslag 

verleend van maximaal de algemene loonrondes van het voorgaande kalenderjaar 

volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Blue Sky Group. Het bestuur beslist 

evenwel jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken worden 

aangepast. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd, maar deze 

wordt uit overrendementen betaald.  
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Vanaf 1 januari 2022 heeft het pensioenfonds, in verband met de beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst per die datum, geen actieve deelnemers meer. 

 

Indexering na einde dienstverband  

Op de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken van Pensioenreglement 2014 

wordt jaarlijks op 1 januari toeslag verleend van maximaal de procentuele 

ontwikkeling van het prijsindexcijfer5. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre 

indexering plaatsvindt. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd, 

maar deze wordt uit overrendementen betaald. 

 

 
5 de door de CBS vastgestelde afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens 
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4 HERVERZEKERING 

Uit de aangegane pensioenverplichtingen volgt dat er bij overlijden en 

arbeidsongeschiktheid risico’s zijn dat de toegezegde uitkeringen niet volledig uit de 

individuele voorzieningen gefinancierd kunnen worden. Gezien de omvang van het 

fonds is ervoor gekozen om deze risico’s te herverzekeren. 

In afwijking van de fondsgrondslagen – waarbij wordt uitgegaan van generieke 

aannames over geslacht en leeftijd van de partner – wordt het overlijdensrisico 

herverzekerd op basis van de gegevens van de werkelijk aanwezige partner. Dat wil 

zeggen dat alleen wordt herverzekerd voor diegenen die een rechthebbende  

(ex-)partner hebben, en dat uit wordt gegaan van de werkelijke leeftijd en het 

werkelijke geslacht (voor zover bekend) van de partner. Het overlijdensrisico voor 

zowel de actieve als de gewezen deelnemers wordt in herverzekering gegeven. 

De kapitalen voor het overlijdensrisico en de renten van de 

arbeidsongeschiktheidsrisico’s worden herverzekerd, rekening houdend met de 

verwachte AOW-ontwikkeling tot 68 jaar. 

  

De herverzekering is ondergebracht bij ElipsLife. Het herverzekeringscontract is met 

ingang van 1 januari 2020 stilzwijgend verlengd met drie jaar. 

In verband met het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever 

per 1 januari 2022 is ook het herverzekeringscontract per die datum beëindigd. 
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5 FINANCIËLE OPZET VAN HET FONDS 

5.1 Grondslagen 

Het fonds hanteert voor de berekening van de benodigde bedragen de hierna 

volgende (actuariële) grondslagen. 

 

Rentegrondslag 

Bij de vaststelling van de technische voorzieningen, en voor vaststelling van de 

kostendekkende premie ten behoeve van verslagleggingdoeleinden als bedoeld in de 

Pensioenwet, zal de nominale rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB per 

1 januari van enig boekjaar (premie) c.q. de balansdatum (technische voorzieningen) 

worden gehanteerd.  

De kostendekkende premie wordt gedempt. Voor de vaststelling van de gedempte 

premie wordt verwezen naar paragraaf 5.2. 

 

Verwachte rendementscurve ter bepaling van de gedempte kostendekkende 

premie 

Bij de vaststelling van de verwachte rendementscurve ter vaststelling van de 

gedempte kostendekkende premie wordt uitgegaan van de parameters genoemd in 

het besluit FTK artikel 23a waarbij 

a. Het rendement voor vastrentende waarden zoals gedefinieerd in het eerste lid 

onderdeel g voor 5 jaar wordt vastgezet voor het laatst op basis van de rente per 

30 september 2020. 

b. rekening wordt gehouden met een opslag voor de toekomstbestendige 

toeslagverlening van de indexatie ter hoogte van de parameters voor loon- dan 

wel prijsinflatie genoemd in het besluit FTK artikel 23a eerste lid onderdeel a. Als 

deze opslag hoger is dan de opslag voor het vereist eigen vermogen op basis 

van de strategische beleggingsmix, dan komt de opslag voor indexatie in plaats 

van de opslag voor het vereist eigen vermogen. De hoogste van de twee 

opslagen is leidend. 

c. Bij de bepaling van de opslag voor het vereist eigen vermogen als bedoeld in het 

voorgaande lid b wordt uitgegaan van de stand van het vereist vermogen per 

eind september van enig boekjaar. 

d. De rendementscurve wordt aangepast bij wijzigingen in het strategisch 

beleggingsbeleid. 
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Prognosetafel 

De overlevings- en sterftekansen worden ontleend aan door het Actuarieel 

Genootschap (AG) gepubliceerde prognosetafel AG2020. Hierbij worden zo nodig 

correcties gehanteerd, als door de actuaris geadviseerd. Tenzij het bestuur, op 

advies van de actuaris, anders beslist, wordt op nieuw gepubliceerde 

overlevingstafels overgegaan op de 1e januari van enig jaar volgend op de publicatie. 

Voor ingegane wezenpensioenen wordt geen rekening gehouden met sterfte vóór de 

einddatum van het wezenpensioen. Vanaf ultimo boekjaar 2016 hanteert het fonds de 

ervaringssterfte Willis Towers Watson 2016 die voor verzekerden is vastgesteld. De 

tabel is opgenomen in Bijlage 3. Ter dekking van de kosten van wezenpensioen 

worden de benodigde technische voorzieningen uit hoofde van de verzekering voor 

partnerpensioen verhoogd met een opslag van 5,5%.  

 

Gehuwdheidsfrequentie en leeftijdsverschil 

Alle deelnemers, alsmede die gewezen deelnemers en gepensioneerden, voor wie 

een partnerpensioen is verzekerd, worden verondersteld gehuwd te zijn. De 

gehuwdheidsfrequentie is 100% tot leeftijd 68 en daarna aflopend met de sterftekans. 

Daarbij wordt verder ondersteld dat de partner van een mannelijke deelnemer 

drie jaar jonger en de partner van een vrouwelijke deelnemer drie jaar ouder is. 

 

Toe- en uittredingen 

Gevolgen van toe- en uittredingen worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Systematiek vaststelling parameters ALM-analyse  

De parameters die gehanteerd worden bij de berekeningen ten behoeve van de 

vaststelling van ALM-analyses worden door het bestuur van het pensioenfonds 

vastgesteld. Bij de vaststelling van de parameters wordt uitgegaan van meetkundig 

(geometrisch) vastgestelde gemiddelden. De parameters voldoen ten minste aan de 

voorwaarden conform de ministeriële regeling parameters pensioenfondsen. 

 

Onvoorwaardelijke stijging pensioengrondslag 

Bij de technische voorziening voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid 

wordt sinds Q3 2019 rekening gehouden met een onvoorwaardelijke loonstijging van 

2,3%. Deze 2,3% is gebaseerd op het meest recente advies van de commissie 

parameters voor de looninflatie conform de regeling parameters, zonder ingroeipad.  

 

Tarieven flexibiliseringsmogelijkheden en afkoop klein pensioen 

Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende grondslagen voor de flexibiliseringstarieven 

en de tarieven voor afkoop klein pensioen: 

Prognosetafel   AG2020, startjaar 2022  

Rekenrente   2,4% (flexibiliseringstarieven) 
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   DNB 30 september 2021 (afkooptarieven) 

Ervaringssterfte  Tabel uit bijlage 3 

Partnerfrequentie bepaald partnersysteem: uitgaand van sterftekans van de 

aanwezige partner  

Verhouding man/vrouw 70% / 30% 

5.2 Premie 

De werkgever heeft de uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2022 

opgezegd. Vanaf dat moment is er dus geen premie meer verschuldigd. De hieronder 

benoemde systematiek is geldig tot en met 31 december 2021. 

5.2.1 Kostendekkende premie 

Jaarlijks stelt het Fonds de kostendekkende premie vast. De kostendekkende premie 

wordt gedempt op basis van verwacht rendement (artikel 128 lid 2 van de 

Pensioenwet) zoals beschreven in 5.1. 

5.2.2 Basispremie 

De basis premie bestaat uit: 

a. de premie die actuarieel benodigd is in verband met de aangroei van de 

pensioenverplichtingen uitgaande van het geambieerde opbouwpercentage van 

1,875%. 

b. de jaarlijkse premie voor de herverzekerde risico’s voor overlijden en 

arbeidsongeschiktheid. 

c. de opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. De 

kosten voor uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd in de 

Dienstverleningsovereenkomst tussen het Fonds en de Uitvoeringsorganisatie. 

d. De component genoemd onder a van de basis premie wordt berekend op basis 

van een gedempte rentevoet van 2,4%. 

5.2.3 Af te dragen premie 

De jaarlijks af te dragen premie die bij de werkgever in rekening wordt gebracht 

bestaat uit: 

a. de basispremie zoals bepaald in artikel 5.2.2. 

b. extra premies dan wel premiekortingen of terugstortingen conform de systematiek 

als omschreven in paragraaf 5.8. 

c. een opslag voor de financiering van liquidatiekosten in geval van discontinuïteit 

van het fonds. In 2012 is een bedrag van € 100.000 betaald. In de jaren 2013 tot 

en met 2019 is in totaal een bedrag van € 300.000 verschuldigd dat in zeven 

jaarlijks gelijke termijnen aan het fonds is afgedragen. 
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De som van de af te dragen premies bepaald volgens de in dit artikel genoemde 

leden a en b is gemaximeerd. 

 

Dit maximum bedraagt voor het jaar 2021 30% van de som van de bruto 

pensioengrondslagen van de deelnemers.  

 

Vanwege: 

 het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de Werkgever en 

 het feit dat deelnemers, pensioengerechtigden en overige 

aanspraakgerechtigden meer geraakt worden door de overgang dan indien in 

2020 en 2021 het genoemde percentage in dit artikel met betrekking tot de af te 

dragen premies in leden a. en b. niet verlaagd zou zijn geweest van 40% naar 

30% van de som van de bruto pensioengrondslagen 

is de werkgever alsnog het restant van de herstelpremie (met maximum totale premie 

van 40%) verschuldigd. Het nog verschuldigde restant wordt gedurende vijf jaar in 

jaartranches afgebouwd naar nihil. 

 

Verschuldigd in geval van 

beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst 

Restant herstelpremie 

als gevolg van verlaging 

premiecap in 2020 

Restant herstelpremie als 

gevolg van verlaging 

premiecap in 2021 

per 1 januari 2020 of in 2020:  100% - 

per 1 januari 2021 of in 2021:  75% 100% 

per 1 januari 2022 of in 2022:  50% 75% 

per 1 januari 2023 of in 2023:  25% 50% 

per 1 januari 2024 of in 2024:  0% 25% 

per 1 januari 2025 of later:  0% 0% 

 

De uitvoeringsovereenkomst is opgezegd per 1 januari 2022. Uit bovenstaande tabel 

opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst volgt dan dat de Werkgever 50% van het 

restant van de herstelpremie 2020 en 75% van het restant van de herstelpremie 2021 

verschuldigd is. 

5.2.4 Toets kostendekkende premie 

Indien en voor zover de in artikel 5.2.2 bepaalde basis premie lager is dan de 

kostendekkende premie vastgesteld conform artikel 5.2.1 en de facto niet toereikend 

is voor de in dat jaar te verwerven pensioenaanspraken, worden die 

pensioenaanspraken van dat jaar navenant met een zelfde percentage verlaagd. In 

2021 is de basis premie niet toereikend. Het opbouwpercentage voor 2021 is 

verlaagd naar 1,39.% 
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5.2.5 Betaling van de premie 

Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de af te dragen jaarpremie wordt 

jaarlijks uiterlijk 1 maart een voorlopige schatting gemaakt van de in dat jaar af te 

dragen premie, die bij de Werkgever in rekening wordt gebracht en die ultimo van het 

jaar wordt verrekend met de definitief verschuldigde premie. 

 

De Werkgever verbindt zich om maandelijks omstreeks de 15e dag van de maand 

1/12 deel van de in rekening gebrachte premie te voldoen aan het Fonds. De 

Werkgever betaalt een opslag voor termijnbetaling gebaseerd op een rente van 2,4%. 

 

Bij te late betaling wordt het geldende Euribor-percentage voor leningen met een 

looptijd van 6 maanden in rekening gebracht. De Werkgever heeft de mogelijkheid tot 

directe afstorting (betaling per 1 januari van enig boekjaar) van de in rekening 

gebrachte premie. Indien deze directe afstorting later dan 1 januari plaats vindt, wordt 

een rentevergoeding op basis van het 1 maands Euribor-percentage in rekening 

gebracht. 

 

De totale definitieve jaarpremie wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het 

kalenderjaar voldaan aan het Fonds. 

 

Het Fonds informeert elk kwartaal schriftelijk het verantwoordingsorgaan wanneer 

sprake is van een premieachterstand ter grootte van minimaal 5% van de totale door 

het Fonds te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of 

krachtens artikel 131 van de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist 

eigen vermogen. 

 

Gedurende de in de vorige alinea bedoelde situatie informeert het Fonds tevens elk 

kwartaal de ondernemingsraad van Werkgever. 

5.2.6 Eigen bijdrage deelnemers 

De deelnemersbijdrage aan de premie bestaat uit: 

a. 5,2% van de bijdragegrondslag; 

b. 1% van de bijdragegrondslag voor de verzekering van het facultatief 

partnerpensioen indien voor de verzekering van het facultatieve 

partnerpensioen is gekozen; 

c. de in de arbeidsvoorwaardenregeling omschreven 

deelnemersbijdragecompensatie. 

De deelnemersbijdrage genoemd in onderdeel a kan naar beneden en boven worden 

bijgesteld met maximaal 2 procentpunten per jaar. De minimale bijdrage bedraagt 

3,2%. De maximale bijdrage bedraagt 7,2% van de bijdragegrondslag. Voor de 
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systematiek van bijstelling van de deelnemersbijdrage wordt verwezen naar 

paragraaf 5.8. 

5.2.7 Proces uitvoering, vaststelling en verantwoording haalbaarheidstoets 

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert het pensioenfonds in elk eerste 

halfjaar de haalbaarheidstoets uit, zodat bij de jaarlijkse indiening van de DNB-staat 

de resultaten van de toets aan DNB kunnen worden verstrekt. Ook bij uitvoering van 

een nieuwe pensioenregeling of significatie wijzigingen wordt de toets uitgevoerd. De 

haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het 

verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In artikel 22 van het  

Besluit FTK wordt beschreven hoe de haalbaarheidstoets door het pensioenfonds 

wordt uitgevoerd. De artikelen 30, 30a, 30b en 30c van de Regeling Pensioenwet 

bevatten nadere voorschriften die worden gehanteerd. Daar wordt de 

berekeningswijze van het centrale begrip pensioenresultaat bepaald en evenals de 

wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en de te hanteren normen binnen de 

haalbaarheidstoets worden toegepast. 

 

Het pensioenfonds heeft de te hanteren normen bij het uitvoeren van de 

haalbaarheidstoets vastgelegd in de ABTN (zie: paragraaf 1.3), na dialoog daarover 

met de arbeidsvoorwaardelijke partijen en het verantwoordingsorgaan. Wanneer bij 

het uitvoeren van de toets de resultaten daarvan de vastgelegde normen schenden, 

treedt het pensioenfondsbestuur in overleg met de arbeidsvoorwaardelijke partijen en 

het verantwoordingsorgaan om te bezien of maatregelen genomen moeten worden. 

Dit is geen aanleiding tot automatische aanpassing van het beleid. 

In het communicatiebeleid neemt het pensioenfonds de haalbaarheidstoets mee. 

5.3 Administratiekosten  

De kosten verbonden aan de administratie van de pensioenen worden jaarlijks 

vastgesteld. De kosten gemaakt door het fonds worden jaarlijks via de premienota 

doorbelast aan de werkgever. Per 30 september 2021 zijn de uitvoeringskosten 

bepaald op 3% van de voor de opbouw van de pensioenen benodigde premies. De 

aldus vastgestelde kosten worden gebruikt om de verhoging van 3% van de 

technische voorzieningen in verband met uitvoeringskosten op niveau te houden. 

5.4 Beëindiging uitvoeringsovereenkomst 

Het fonds heeft de (theoretische) intentie uitgesproken om bij beëindiging van de 

uitvoeringsovereenkomst de verplichtingen via een buy out onder te brengen bij een 

verzekeraar. De hoogte van de kostenvoorziening wordt periodiek geëvalueerd. 
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5.5 Voorzieningen 

Technische voorzieningen 

Bestemd voor dekking van de pensioenverplichtingen van het fonds, voortvloeiend uit 

de reglementaire pensioenen en aanvullende verzekeringen. De technische 

voorzieningen worden met ingang van 30 september 2021 met 3% verhoogd ter 

dekking van toekomstige uitvoeringskosten. Tot 30 september 2021 gold een 

verhoging van 2%.  

 

Voor deelnemers die op 1 januari 2001 reeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt waren, 

is door Blue Sky Group B.V. een schadevoorziening aan het fonds afgedragen ter 

grootte van de contante waarde van de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 

2001 van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en het toekomstig 

invaliditeitspensioen. De pensioenopbouw van betreffende arbeidsongeschikte 

deelnemers wordt gefinancierd uit deze schadevoorziening. Vooralsnog wordt bij de 

bepaling van de schadevoorziening geen rekening gehouden met revalidatiekansen. 

 

In geval van revalidatie is sprake van een vrijval aan Blue Sky Group B.V. In geval 

van toename van het percentage arbeidsongeschiktheid zal Blue Sky Group B.V. het 

verschil tussen de benodigde schadevoorziening en de in het fonds aanwezige 

schadevoorziening afdragen aan het fonds. De schadevoorziening is onderdeel van 

de technische voorzieningen. 

 

Bij de vaststelling van hoogte van de technische voorzieningen worden de 

pensioenen continu betaalbaar verondersteld. 

5.6 Reserves  

Reserve toekomstige premiekortingen voor deelnemers 

Indien het toekomende aandeel in het overschot niet volledig in een korting voor de 

deelnemers kan worden omgezet, zal het restant worden gedoteerd aan de Reserve 

toekomstige premiekortingen voor deelnemers. Aan het einde van elk boekjaar wordt 

aan deze reserve interest toegevoegd op basis van het totaalrendement van het 

fonds in dat boekjaar. Aan het eind van elk boekjaar wordt nagegaan of in het 

daaropvolgende boekjaar premiekortingen kunnen worden toegepast. De 

premiekorting voor de deelnemers kan worden voortgezet indien en zolang de 

Reserve toekomstige premiekortingen voor deelnemers nog kortingen toelaat. Indien 

mogelijk zullen extra premiebetalingen voor zover aan deelnemers toegerekend ten 

laste van de Reserve toekomstige premiekortingen voor deelnemers worden 

gebracht. 
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Algemene reserve 

Het deel van het vermogen waartegenover geen verplichtingen vanuit het fonds 

staan. Aan het eind van elk boekjaar worden de gerealiseerde vermogensverschillen, 

inclusief de op de balans tot uitdrukking gebrachte herwaarderingsverschillen en 

actuariële resultaten, voor zover niet aangewend voor toevoeging aan daarvoor 

aangewezen voorzieningen en reserves, via de Rekening van Baten en Lasten, ten 

gunste van deze reserve gebracht. 

5.7 Vereiste reserves 

Het pensioenfonds stelt jaarlijks het Minimaal Vereist Eigen Vermogen en 

maandelijks het Vereist Eigen Vermogen vast.  

 

Het fonds dient te beschikken over een vereist eigen vermogen zoals weergegeven in 

artikel 132 van de Pensioenwet op basis van de strategische beleggingsportefeuille. 

In paragraaf 5.8.3. wordt nader uitgewerkt welke maatregelen het fonds neemt indien 

het fonds hier niet aan de gestelde wettelijke eis voldoet. In paragraaf 5.8.3. worden 

ook de maatregelen benoemd in het geval de beleidsdekkingsgraad vijf jaar 

opeenvolgend ligt onder de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde 

eisen ten aanzien van het minimaal vereist vermogen.  

5.7.1 Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) 

Het minimaal vereist eigen vermogen is gelijk aan het wettelijk minimum vereist 

vermogen, zoals vastgelegd in het Besluit Financieel Toetsingskader 

Pensioenfondsen (zie onderstaande tabel). De berekening van het MVEV wordt 

jaarlijks getoetst door de certificerend actuaris.  

 

Pensioenregelingen met 

beleggingsrisico’s 

4% van de voorziening toekomstige toeslagen in 

eigen beheer 

Pensioenregelingen met 

risicokapitaal bij overlijden 

0,3% van het risicokapitaal, zijnde de contante 

waarde van het fictief ingegane partner- en 

wezenpensioen verminderd met de aanwezige 

VPV voor het ouderdoms-,partner- en 

wezenpensioen 

Arbeidsongeschiktheidsrisico’s Conform wettelijke bepaling 

5.7.2 Vereist Eigen Vermogen (VEV) 

 

Het fonds gebruikt het zogenaamde “standaardmodel” voor de berekening van het 

Vereist Eigen Vermogen. Elk jaar dient het fonds te beoordelen en vast te leggen dat 
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het risicoprofiel van het fonds adequaat wordt weergegeven door het 

standaardmodel. Deze vastlegging vindt plaats in de ABTN. De berekening van het 

VEV wordt jaarlijks getoetst door de certificerend actuaris. 

 

S1 – Buffer voor renterisico.  

In het standaardmodel wordt de buffer voor renterisico bepaald door het doorrekenen 

van het effect van een renteschok op de dekkingsgraad. De 

vastrentendewaardenbeleggingen van het fonds bestaan uit nominale obligaties, 

hypotheekbeleggingen en rentederivaten en daarmee uit beleggingen waarvoor deze 

schokmethodiek passend is. Hierbij wordt aangenomen, dat valuta-afgedekte niet-

euro-obligaties evenveel renterisico afdekken als euro-obligaties. De verplichtingen 

van het fonds hebben geen bijzondere eigenschappen waardoor het effect van de 

standaard renteschok op verplichtingen ook passend is. Dit betekent, dat de 

berekening van de rentebuffer met de standaardmethodiek adequaat is.  

De standaardmethodiek wordt zo toegepast dat bij het bepalen van de schok van een 

rentedaling, ook bij looptijden met een negatieve marktrente het effect van een 

rentedaling wordt berekend, en vice versa. 

 

S2 – Buffer voor zakelijkewaardenrisico  

In het standaardmodel wordt de buffer voor zakelijkewaardenrisico bepaald door het 

berekenen van het effect van een schok op aandelen ontwikkelde en opkomende 

markten en vastgoed. Het berekende effect van de schok in het standaardmodel op 

de beleggingen in zakelijke waarden van het fonds is eerder te groot dan te laag door 

de relatief grote belegging in defensieve aandelen door het fonds. Het is echter niet 

toegestaan met een geringere schok te rekenen dan in het standaardmodel wordt 

gebruikt. Daarmee is deze buffer in DNB termen als adequaat te beschouwen.  
 

S3 – Buffer voor valutarisico  

In het standaardmodel wordt de buffer voor het valutarisico bepaald middels een naar 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden gedifferentieerde valutawaardeschok waarbij 

rekening wordt gehouden met diversificaties tussen valuta’s. Voor zover valutarisico’s 

niet al zijn afgedekt is dit model zodanig algemeen geldig dat het adequaat is voor de 

beleggingen van het fonds.  

 

S4 – Buffer voor grondstoffenrisico  

Het pensioenfonds belegt niet in grondstoffen of grondstoffencontracten, daarom is 

de S4 op 0 gesteld.  

 

S5 – Buffer voor kredietrisico  

In het standaardmodel wordt de buffer voor kredietrisico door middel van een schok 

m.b.t. de ratingklasse van obligaties bepaald. Deze schok is gedifferentieerd naar 
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ratingklasse van de onderliggende stukken. De beleggingen van het fonds zijn op een 

consistente wijze in te delen in deze verschillende ratingklasses. Het standaardmodel 

is hiermee adequaat. 

 

S6 – Buffer voor verzekeringstechnisch risico  

Voor de bepaling van het verzekeringstechnisch risico binnen het standaardmodel 

zijn geen berekeningen voorgeschreven. DNB biedt de fondsen echter wel een 

methode als handreiking voor een adequate inschatting van dit risico. Het fonds past 

deze methode toe. Het standaardmodel is hiermee adequaat.  

 

S7 – Buffer voor liquiditeitsrisico  

In het standaardmodel voor de bepaling van het vereist eigen vermogen is de 

gevoeligheid van het eigen vermogen voor liquiditeitsrisico (S7) gelijkgesteld aan 0%. 

Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een pensioenfonds het risicobeheer van 

het liquiditeitsrisico ook met oog op het prudent person beginsel en een beheerste 

bedrijfsvoering dusdanig op orde heeft dat het liquiditeitsrisico niet materieel is voor 

de vaststelling van het vereist eigen vermogen.  

Onder normale omstandigheden is het risico van een liquiditeitstekort afwezig. Dat 

neemt niet weg dat, in het geval van gebruik van derivaten en beleggingen in illiquide 

categorieën, op momenten sprake kan zijn van toename van de benodigde liquiditeit 

omdat;  

 Een deel van de liquide beleggingen als onderpand gestort moet worden of aan 

tegenpartijen cash moet worden geleverd.  

 Externe partijen meer commitments dan verwacht opvragen via capital calls en 

minder distributies worden gedaan dan verwacht.  

 

Oorzaken daarvan kunnen bijvoorbeeld zijn een sterk stijgende USD wanneer de 

USD is afgedekt met valutacontracten of een sterk stijgende eurorente wanneer het 

renterisico is afgedekt met interest-rateswaps.  

Dit risico wordt beperkt doordat;  

 Het overgrote gedeelte van de portefeuille belegd is in liquide instrumenten.  

 Het pensioenfonds het gebruik van derivaten beperkt.  

 Het volume aan commitments beleidsmatig beperkt is.  

 

Als sprake is van securities lending in producten van externe vermogensbeheerders 

heeft BSG er voor gezorgd dat uit dien hoofde geen liquiditeitsrisico wordt gelopen.  

Dit tezamen betekent dat de aangenomen buffer voor liquiditeitsrisico van 0% in het 

standaardmodel adequaat is. 
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S8 – Buffer voor concentratierisico  

Volgens DNB lopen pensioenfondsen concentratierisico als een adequate spreiding 

van activa ontbreekt. In het standaardmodel is de gevoeligheid van het eigen 

vermogen voor concentratie op 0% gesteld. Dit is gebaseerd op de veronderstelling 

dat een pensioenfonds een dusdanig gediversifieerde portefeuille aanhoudt dat het 

concentratierisico niet materieel is voor de vaststelling van het vereist eigen 

vermogen. Gezien de diversificatie over crediteuren, sectoren, regio’s, looptijden en 

beleggingscategorieën van het fonds is de aangenomen buffer van 0% adequaat.  

 

S9 – Buffer voor operationeel risico  

DNB schrijft met betrekking tot het operationeel risico: “Operationeel risico betreft het 

risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, 

menselijke en technische tekortkomingen en onverwachte externe gebeurtenissen. In 

het standaardmodel voor de bepaling van het vereist eigen vermogen is de 

gevoeligheid van het eigen vermogen voor operationeel risico (S9) gelijkgesteld aan 

0%.”  

Blue Sky Group brengt jaarlijks een ISAE 3402 rapportage uit. Hierin wordt de 

volledige dienstverlening aan pensioenfondsen omschreven en worden per proces 

beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen genoemd. Conform de verklaring van 

de accountant worden met de genomen beheersmaatregelen met een redelijke mate 

van zekerheid de beheersdoelstellingen behaald. Op grond hiervan wordt voor deze 

pensioenfondsen de aanname van het standaardmodel – geen buffer voor 

operationele risico’s – overgenomen.  

 

S10 – Actief beheer risico  

Het actief beheer risico (S10) als onderdeel van het vereist eigen vermogen heeft 

betrekking op de ruimte om bij de uitvoering van het beleggingsbeleid af te wijken van 

de strategisch nagestreefde portefeuille. Het risicoscenario voor actief beheer risico is 

vooralsnog alleen op het aandelenrisico (beursgenoteerde aandelen) van toepassing. 

De mate van actief beheer van aandelenportefeuilles wordt doorgaans bepaald aan 

de hand van de tracking error ten opzichte van de voor de (deel)portefeuille 

vastgelegde benchmark. DNB biedt hiervoor een handreiking aan. Deze handreiking 

suggereert de buffer te berekenen op basis van de ex ante tracking error – de 

verwachte volatiliteit om die van de nagestreefde benchmark. Deze methodiek sluit 

aan bij hoe het fonds het actief risico begrenst. Als zodanig is het redelijk aan te 

nemen dat het standaardmodel het meest adequate model voorhanden is. 

 

Combineren van buffers tot Vereist Eigen Vermogen  

In het standaardmodel worden de verschillende buffers gecombineerd tot een Vereist 

Eigen Vermogen door middel van de ‘wortelformule’. De adequaatheid van die 

formule wordt bepaald door de adequaatheid van de parameters van de formule die 
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de correlaties tussen de verschillende schokken beschrijven. Gezien de relatief 

standaard beleggingen van het fonds is er geen reden van de parameters in het 

standaardmodel af te wijken. 

5.8 Sturingsmogelijkheden premiebeleid 

Tussen het fonds en werkgever zijn afspraken gemaakt over de 

vermogensoverschotten en -tekorten en hieruit voortvloeiende premiekortingen en 

premieterugstortingen en extra premiebetalingen indien niet aan het vereist 

vermogen wordt voldaan. 

5.8.1 Premiekorting 

Een premiekorting kan worden verleend indien  

 een eventueel aanwezige achterstand in indexatie en korting op 

pensioenaanwas ingehaald is;  

 de beleidsdekkingsgraad per eind november groter is dan de vereiste 

dekkingsgraad volgend uit het vereist vermogen op basis van de strategische 

beleggingsportefeuille zoals gedefinieerd bij of krachtens artikel 132 van de 

Pensioenwet vermeerderd met 20 procentpunt. 

 de reële beleidsdekkingsgraad per eind november groter is dan 100%. Ten 

behoeve van de vaststelling van de reële beleidsdekkingsgraad wordt de 

waarde van de nominale pensioenverplichtingen vermeerderd met de waarde 

van de indexatieambitie (= reële waarde van de pensioenverplichtingen). 

 de voorwaardelijke toeslagen ook in de toekomst kunnen worden verleend. 

 

De reële rentetermijnstructuur wordt afgeleid uit actuele marktgegevens. Dit 

door de nominale zero coupon rentetermijn, gepubliceerd door De Nederlandsche 

Bank te corrigeren met de bijbehorende break-even inflatie6. De break-even inflatie 

wordt afgeleid door euro inflation linked staatsobligaties, die gekoppeld zijn aan de 

Europese HICP7 – excluding tobacco – inflatie-index, verhoogd met een opslag van 

0,5% als inschatting van het lange termijn verschil tussen loon- en prijsinflatie, te 

vergelijken met een nominale euro staatsobligatie van een vergelijkbare looptijd. 

Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met obligaties van de hoogst beschikbare 

kredietwaardigheid. Op het moment dat DNB overgaat tot het publiceren van een 

reële zero coupon rentetermijnstructuur zal deze worden gekozen als basis voor de 

berekeningen.  

 

 
6 Hiervoor geldt de volgende vergelijking: 1+ nominale rente = (1+ reële rente)*(1+B/E inflatie) 
7 Harmonised Index of Consumer Prices  
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Vervolgens wordt van het aldus gedefinieerde overschot 1/10 deel aangewend voor 

premiekorting. Het daarop volgende jaar wordt opnieuw aan de hand van de 

balanssituatie beoordeeld of premiekorting mogelijk is. Uit deze beleidslijn volgt dat er 

ook negatieve premies ofwel terugstortingen kunnen ontstaan. 

 

Aanvullende kortingen werkgever 

Indien de reële beleidsdekkingsgraad meer bedraagt dan 150% zal op verzoek van 

werkgever het meerdere boven de 150% teruggestort worden aan werkgever. 

 

Voor zover het vermogen hoger is dan de premiekortingsgrens en op grond van 

artikel 129 van de Pensioenwet premiekorting mogelijk is, wordt de solvabiliteitsvrijval 

als gevolg van pensioenuitkeringen in mindering gebracht op de feitelijke premie. 

5.8.2 Premiekorting verdeling werkgever en deelnemers 

Het bedrag beschikbaar voor premiekorting wordt verdeeld over werkgever en de 

deelnemers in verhouding 80% werkgever en 20% deelnemers. Daarbij zal de 

premieaanpassing in enig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor voor de deelnemers 

worden beperkt tot 2 procentpunten van de bijdragegrondslag. Voorts zal de bijdrage 

van de deelnemers, exclusief de eventuele vaste bijdrage voor het facultatieve 

partnerpensioen en exclusief de bijdrage voor de deelnemersbijdragecompensatie, 

niet lager mogen uitkomen dan 3,2% van de bijdragegrondslag. Indien door de 

gestelde randvoorwaarden het aan de deelnemers toekomende aandeel in het 

overschot niet volledig in een korting voor de deelnemers kan worden omgezet, zal 

het restant worden gedoteerd aan de Reserve toekomstige premiekortingen voor 

deelnemers. 

5.8.3 Extra premiebetalingen 

In de tekortsituaties, zoals hierna bij herstelplan beschreven, wordt ten behoeve van 

de extra premiebetalingen het tekort bepaald door de beleidsdekkingsgraad van 

november van het voorafgaande boekjaar af te zetten tegen het vereist eigen 

vermogen zoals weergegeven in artikel 132 van de Pensioenwet en gebaseerd op de 

strategische beleggingsmix vermeerderd met de nominale pensioenverplichtingen 

eind november van het voorafgaande boekjaar. Tijdens een periode van tekort wordt 

1/10 van het betreffende tekort als extra premie afgedragen rekening houdend met 

de maximale premie zoals bepaald in paragraaf 5.2.3.. 

 

Herstelplan 

Het Fonds beschikt over een vereist eigen vermogen zoals weergegeven in artikel 

132 van de Pensioenwet op basis van de strategische beleggingsportefeuille. 
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Wanneer de beleidsdekkingsgraad van het Fonds per het einde van een 

kalenderkwartaal is komen te liggen onder dit vereist eigen vermogen, meldt het 

Fonds dit onverwijld aan de toezichthouder en aan Werkgever. In deze situatie dient 

het fonds binnen drie maanden of zoveel eerder als de toezichthouder bepaalt ter 

instemming bij de toezichthouder een concreet en haalbaar herstelplan in tenzij het 

Fonds gezien de beleidsdekkingsgraad op dat moment weer voldoet aan het vereist 

eigen vermogen. In dit herstelplan werkt het Fonds uit hoe het binnen de wettelijk 

gestelde periode zal voldoen aan het vereist eigen vermogen op basis van de 

strategische beleggingsportefeuille. Uitgangspunt hierbij is dat de premiebetalingen 

zodanig worden verhoogd dat binnen 10 jaar wordt voldaan aan dit vereist eigen 

vermogen. Bij de vaststelling van het herstelplan wordt rekening gehouden met de 

naar verwachting toe te kennen indexatieverlening.  

 

Extra premiebetalingen verdeling werkgevers en deelnemers 

Het bedrag benodigd voor de premieverhoging zoals hiervoor bedoeld, wordt 

verdeeld over werkgever en de deelnemers in verhouding 80% werkgever en 20% 

deelnemers. Indien mogelijk zal het aan de deelnemers toegerekende deel van het 

tekort ten laste van de Reserve toekomstige premiekorting voor deelnemers worden 

gebracht. De premieaanpassing in enig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor wordt 

voor de deelnemers beperkt tot 2 procentpunten van de bijdragegrondslag. Voorts zal 

de bijdrage van de deelnemers, exclusief de eventuele vaste bijdrage voor het 

facultatieve partnerpensioen en exclusief de bijdrage voor de 

deelnemersbijdragecompensatie, niet hoger mogen uitkomen dan 7,2% van de 

bijdragegrondslag. 

 

Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 

Indien de beleidsdekkingsgraad vijf jaar opeenvolgend ligt onder de bij of krachtens 

artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist 

vermogen en de dekkingsgraad bij die laatste vaststelling ook onder dat niveau ligt 

neemt het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen waardoor de 

dekkingsgraad van het pensioenfonds direct voldoet aan de gestelde eisen ten 

aanzien van het minimaal vereist vermogen. Voor zover het bij de maatregelen 

vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten betreft worden deze 

direct in de technische voorzieningen verwerkt en in beginsel evenredig gespreid in 

de tijd gedurende maximaal de termijn die wordt gebruikt voor het herstelplan dat is 

opgesteld na constatering van de situatie, bedoeld in de eerste zin. De 

spreidingsperiode voor kortingen wordt ingekort indien blijkt dat de korting per jaar, in 

het geval van hanteren van de maximale termijn die wordt gebruikt bij het herstelplan, 

op of onder een niveau van 1,0%-punt blijft. Kortingen tot en met 1,0%-punt worden 

echter direct doorgevoerd. 
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5.9 Sturingsmogelijkheden indexatiebeleid 

Toekenning en besluitvorming 

 

Het fonds kent een voorwaardelijk indexatiebeleid.  

De opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers worden jaarlijks per 1 

januari geïndexeerd met maximaal het percentage van de algemene loonrondes in de 

periode van 2 januari van het voorgaande jaar tot en met 1 januari van het 

betreffende jaar volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Blue Sky Group.  

 

De premievrije pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en de ingegane 

pensioenen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met maximaal de procentuele 

ontwikkeling van het prijsindexcijfer over de periode van 12 maanden eindigend op  

31 oktober van het voorafgaande jaar. 

 

Het besluit over het toekennen van indexatie wordt jaarlijks door het bestuur 

genomen op de beleidsdekkingsgraad en vermogenspositie per eind november van 

het jaar voorafgaand aan de toekenning. Indien de omstandigheden dit naar het 

oordeel van het bestuur noodzakelijk maken (bijzondere omstandigheden) kan het 

bestuur afwijken van de hieronder omschreven systematiek. 

a. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% mag geen indexatie worden 

verleend. 

b. Boven een beleidsdekkingsgraad van 110% geldt de indexatieregel die stelt dat 

er genoeg vermogen beschikbaar moet zijn om de nu te verlenen indexatie naar 

verwachting ook in de toekomst te kunnen realiseren. 

c. Het indexatiepercentage dat maximaal kan worden toegekend wordt uitgedrukt 

als een percentage van de door het fonds gehanteerde maatstaf en bedraagt 

maximaal 100%. Vervolgens wordt dat percentage toegepast op de feitelijk in dat 

jaar gerealiseerde maatstaf. De systematiek van de berekening van dit 

percentage wordt uitgewerkt in het onderdeel sub d. 

d. Het pensioenfonds bepaalt het voor indexatie beschikbare vermogen boven de 

beleidsdekkingsgraad van 110% zoals gesteld in lid 2 en zoals bedoeld in artikel 

15, lid 3 Besluit nFTK, als een bedrag in euro’s. De hoogte van dat beschikbare 

vermogen in euro’s wordt berekend door de beschikbare 

beleidsdekkingsgraadpunten (beleidsdekkingsgraad minus 110%, met een 

minimum van 0%) te vermenigvuldigen met de hoogte van de op dat moment 

aanwezige technische voorziening. Vervolgens wordt de hoogte van de 

bestendige indexatieverlening dusdanig bepaald, dat de contante waarde van alle 

te verlenen indexatie gelijk is aan het beschikbare vermogen. Hierbij wordt er van 

uitgegaan dat de indexatie jaarlijks tot aan het eind van de sterftetafel verleend 
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worden en zijn de indexatiekasstromen8 contant gemaakt met maximaal het netto 

rendement op beursgenoteerde aandelen dat volgt uit artikel 23a, lid 1 onderdeel 

b, Besluit nFTK. De hieruit te verlenen indexatie wordt uitgedrukt als percentage 

ten opzichte van de maatstaf. 

 

Incidentele toeslagverlening en herstel gemiste opbouw 

Incidentele toeslagverlening om in het verleden niet toegekende toeslag of in het 

verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten 

te compenseren kan worden verleend op basis van de wettelijke voorwaarden 

gesteld in artikel 137 van de pensioenwet. 

Een herstel van gemiste opbouw doordat de kostendekkende premie zoals 

vastgesteld in paragraaf 5.2.1 op enig moment hoger was dan de in paragraaf 5.2.2 

bepaalde premie kan worden hersteld ingeval het bepaalde in artikel 137 van de 

Pensioenwet hiervoor de ruimte biedt. 

 

Incidentele toeslagverlening op basis van deze wettelijke voorwaarden is mogelijk  

indien het vermogen van het fonds groter is dan het maximum van het vermogen 

waarbij  

a. die toeslagverlening geen gevolgen heeft voor de toeslagverlening in de 

toekomst overeenkomstig het bepaalde in voorgaande paragraaf onderdeel b,  

b. de beleidsdekkingsgraad het niveau van het vereiste dekkingsgraad behorend bij 

het eigen vermogen, bedoeld in artikel 132 van de pensioenwet behoudt.  

In enig jaar kan ten hoogste een vijfde deel van het vermogen dat voor deze 

toeslagverlening beschikbaar is, een en ander bepaald conform dit artikel, worden 

aangewend. 

 

Indien onvoldoende vermogen beschikbaar is om zowel de niet toegekende toeslag 

als ook de in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en 

pensioenrechten te compenseren wordt eerst de doorgevoerde vermindering van 

pensioenaanspraken gecompenseerd. 

 

 

 

 
8 Uitgaande van de parameters zoals gesteld in artikel 23a lid 2 van het besluit FTK.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/Hoofdstuk6/Artikel132/geldigheidsdatum_12-01-2015
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6 BELEGGINGSBELEID 

6.1 Doelstelling beleggingsbeleid en risicohouding 

Hoofddoel van het beleggingsbeleid is het, binnen aanvaardbare risicogrenzen, 

leveren van een optimale bijdrage aan het veiligstellen van de pensioenaanspraken. 

Hieruit vloeit voort dat wordt gestreefd naar een optimaal rendement binnen een 

aanvaardbaar risicoprofiel versus de verplichtingen van het pensioenfonds.  

 

Het fonds heeft extra rendement op het aanwezige vermogen nodig dat uitstijgt 

boven het rendement op staatsobligaties om zijn indexatieambitie te realiseren. De 

indexatieambitie houdt in dat zo mogelijk een waardevast pensioen geboden wordt. 

Beleggingen in zakelijke waarden en bedrijfsobligaties hebben een hoger risico dan 

staatsobligaties. In het algemeen heeft het fonds een licht offensieve attitude ten 

aanzien van risico’s oftewel een licht offensieve ‘risk appetite’. De ‘risk appetite’ is de 

mate van risico die het fonds bereid is te accepteren zonder dat de realisatie van zijn 

doelstellingen in gevaar komt. Door inzet van rentederivaten vermindert het 

pensioenfonds de rentegevoeligheid van het fonds verder. 

6.2 Investment beliefs 

Bij het realiseren van de doelstelling van het balans- en beleggingsbeleid hanteert het 

pensioenfonds een aantal investment beliefs. Deze beliefs maken deel uit van de 

Verklaring Beleggingsbeginselen van het fonds. Zij geven het kader aan waar het 

fonds rendement wil en denkt te kunnen halen om de doelen te realiseren, en geven 

daarmee ook aan hoe het fonds over de werking van economie en financiële markten 

denkt. 

 

1. Voor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen 

van beleggingsrisico’s noodzakelijk.  

2. De verplichtingenstructuur is leidend voor het strategische beleggingsbeleid, 

waarin de afweging van risico en rendement expliciet wordt vastgelegd.  

3. De diversificatie van beleggingen over beleggingscategorieën en over 

regio’s/stijlen binnen beleggingscategorieën is een belangrijke maatregel voor 

risicobeheersing.  

4. Het vermogensbeheer wordt in beginsel door middel van een passieve 

beleggingsstijl ingericht. Het pensioenfonds kiest in specifieke gevallen voor 

actief beheer, mits de toegevoegde waarde na kosten dit rechtvaardigt.  

5. Elke beleggingsbeslissing dient te passen binnen het vastgestelde integrale 

risicomanagementbeleid van het fonds, zowel op de korte als op lange termijn.  
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6. Het pensioenfonds is zich bewust van zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Zij geeft hieraan gehoor door onder andere 

duurzaamheid te integreren in het beleggingsbeleid.  

7. Het beleggingsbeleid moet passen bij de ambitie en het kennis- en 

opleidingsniveau van pensioenfonds en bestuur.  

8. Het pensioenfonds besteedt bewust een deel van de uitvoering van het 

vermogensbeheer uit. Zij doet dit slechts indien en voor zover er een duidelijke 

alignment of interest is.  

9. Het pensioenfonds is kostenbewust.  

6.3 Beleggingscyclus 

De verschillende onderdelen van de totstandkoming van de strategische 

beleggingsportefeuille, alsmede de monitoring en evaluatie daarvan vormen 

onderdeel van een periodieke beleggingscyclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze beleggingscyclus omvat in ieder geval de volgende onderdelen: 

 Jaarlijkse opstelling van het beleggingsplan; 

 Jaarlijkse herbalancering in de maand mei; 

 Periodieke toets van de effectiviteit van de rente-afdekking; 

 Maandelijkse toets of de allocatie naar verschillende beleggingscategorieën en 

rente- en valuta-afdekkingspercentages zich binnen de vastgestelde 

bandbreedtes bevinden. 
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6.4 Asset Liability Management 

In verband met het geformuleerde hoofddoel van het beleggingsbeleid, is het van 

groot belang dat het langetermijnbeleggingsbeleid aansluit op de doelstellingen en 

beleiduitgangspunten van het pensioenfonds. In het bijzonder is hierbij van belang 

dat beleggingen zijn afgestemd op de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. 

Hiertoe wordt periodiek, ten minste één maal per drie jaar, een zogenoemde Asset 

Liability Management studie (ALM-studie) gedaan. Het bestuur beschouwt ALM als 

een inzichtverschaffend en beleidsondersteunend instrument ten behoeve van onder 

meer de vaststelling van de lange termijn beleggingsmix. Binnen de ALM-studie 

wordt gekeken naar het financieringsbeleid, het indexatiebeleid en het strategisch 

beleggingsbeleid. 

 

De studie wordt gebruikt om te bepalen welk percentage belegd dient te worden per 

hoofdbeleggingscategorie, zoals vastrentende waarden, aandelen en vastgoed. 

Daarnaast wordt gekeken naar de optimale inzet van derivaten om rente- valuta- of 

aandelenrisico te reduceren. Aan de hand van de uitkomsten van de ALM-studie 

wordt de allocatie met behulp van nadere analyses invulling gegeven aan 

geografische spreiding, onderverdeling naar stijlen, en worden de bijbehorende 

benchmarks en mandaten samengesteld. Voorwaarde hierbij is dat deze consistent 

zijn met risico-rendementsverhouding die uit de ALM-studie naar voren komt. 

De ALM-studie omvat naast verplichtingenstructuur en de stochastische 

economische scenarioset het financieringsbeleid, het indexatiebeleid en het 

strategisch beleggingsbeleid.  

6.5 Strategisch beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid is beschreven in de Beleggingsrichtlijnen (Bijlage 6) 

6.6 Waarderingsgrondslagen 

Waardering algemeen 

Participaties in beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de berekende 

intrinsieke waarde op balansdatum of de meest recent beschikbare intrinsieke 

waarde. De intrinsieke waarde wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde van 

de onderliggende activa en verplichtingen. De marktwaarde is het bedrag waarvoor 

een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 

geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. De 

marktwaarde is gebaseerd op actuele marktprijzen, tenzij anders vermeld. 
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Vreemde valuta 

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de 

koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de intrinsieke waarde van 

de participaties in de beleggingsfondsen. Transacties in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers op transactiedatum. 

 

Waardeveranderingen 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde 

waardeveranderingen van beleggingen, inclusief derivaten. Alle 

waardeveranderingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als opbrengst 

beleggingen direct in de rekening van baten en lasten opgenomen. 

 

Vastgoed 

De marktwaarde van onderliggende beursgenoteerde aandelen van vastgoedfondsen 

is gebaseerd op de beurskoers per balansdatum. Onderliggende beleggingen in niet-

beursgenoteerde participaties worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van 

de private vastgoedfondsen, gebaseerd op de marktwaarde van het onderliggende 

vastgoed. De marktwaarde van het onderliggende vastgoed is de geschatte 

taxatiewaarde bij onderhandse verkoop in verhuurde staat. 

 

Aandelen 

De marktwaarde van onderliggende beursgenoteerde aandelen en converteerbare 

obligaties van aandelenfondsen is gebaseerd op de beurskoers per balansdatum. 

 

Vastrentende waarden 

De marktwaarde van onderliggende beursgenoteerde vastrentende waarden van 

fondsen is gebaseerd op de beurskoers per balansdatum. De marktwaarde van 

directe vastrentende beleggingen wordt bepaald door te ontvangen rente en 

aflossingen contant te maken op basis van actuele marktrente, rekening houdend 

met het risicoprofiel en de looptijd van de belegging. 

 

Derivaten 

Derivaten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor beursgenoteerde 

contracten is dit de beursprijs per balansdatum. Voor niet-beursgenoteerde 

contracten is de waardering gebaseerd op recente marktinformatie, als input voor de 

gehanteerde gangbare waarderingsmodellen, voornamelijk discounted cashflow 

models. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden opgenomen voor de nominale waarde. 
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6.7 Opzet van de uitvoering van het vermogensbeheer 

6.7.1 Uitvoering van het beleggingsbeleid 

De uitvoering van het beleggingsbeleid is door het fonds opgedragen aan een 

uitvoeringsorganisatie.  

De uitvoeringsorganisatie adviseert over het strategische beleid en draagt zorg voor 

de implementatie daarvan. Het bestuur heeft hiertoe volmachten en instructies 

verstrekt aan de uitvoeringsorganisatie. 

6.7.2 Operationele vermogensbeheer 

Het operationele vermogensbeheer is door de uitvoeringsorganisatie uitbesteed aan 

externe vermogensbeheerders. De uitvoeringsorganisatie verzorgt de selectie van de 

externe vermogensbeheerders en de diversificatie van de te beleggen gelden over de 

verschillende beheerders. Daarnaast bewaakt de uitvoeringsorganisatie dat de 

externe vermogensbeheerders binnen hun mandaat blijven.  

 

In de contracten met externe vermogensbeheerders zijn de mandaten vastgelegd. Dit 

wordt onder andere tot uiting gebracht in een beschrijving van de soort effecten 

waarin gehandeld mag worden, de hoeveelheid risico die binnen de portefeuille 

genomen mag worden en welke ‘benchmark’ de vermogensbeheerder dient te 

evenaren of ‘outperformen’. Voorts regelen de contracten de aansprakelijkheid van 

de externe vermogensbeheerder en de eisen ten aanzien van AO&IB en rapportage. 

Bij het aanstellen van een nieuwe externe vermogensbeheerder is de corporate 

governance van die vermogensbeheerder ook een belangrijke determinant waar 

positief op gescoord moet worden. Onder corporate governance wordt dan verstaan: 

de transparantie van interne processen, Advisory Board, procedure stemming bij 

majeure beslissingen, extern / intern toezicht. 

  

De aan het fonds toebehorende effecten worden in bewaring gegeven bij te goeder 

naam en faam bekend staande en onder toezicht staande instellingen. De 

bewaarneming van individuele stukken geschiedt thans door de custodian Northern 

Trust. Beleggingen in zogenoemde Comingled Trust Funds (CTF’s) zijn bij de 

verantwoordelijke trust geregistreerd.  

 

De uitvoeringsorganisatie heeft ten behoeve van het operationele vermogensbeheer 

een handboek extern vermogensbeheer opgesteld, waarin onder meer de 

contractsoorten, de totstandkoming van contracten en enkele te regelen zaken 

worden voorgeschreven. 
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Tevens omvat dit handboek een groot aantal modellen voor totstandkoming van een 

contract en de administratieve uitvoering ervan. Het handboek is bedoeld als leidraad 

voor de afdeling vermogensbeheer van de uitvoeringsorganisatie. 

 

Een beperkt aantal operationele beleggingsactiviteiten wordt door de 

uitvoeringsorganisatie zelf uitgevoerd. Dit betreft het cash management, de valuta-

afdekking en de afdekking van het renterisico. 

6.7.3 Benchmark 

Beleggingsresultaten worden afgezet tegen zogenoemde normportefeuille, die wordt 

opgesteld op basis van de door het fonds gewenste risicoprofiel. Deze 

normportefeuille fungeert als graadmeter voor het gevoerde beleid en wordt 

benchmark genoemd.  

6.7.4 Rapportages 

Externe vermogensbeheerders informeren de uitvoeringsorganisatie over de 

uitgevoerde transacties (per transactie) en de stand van de portefeuille (maandelijks). 

Dagelijks informeert de custodian de uitvoeringsorganisatie over de transacties die 

hebben plaatsgevonden. Dagelijks informeert de custodian de uitvoeringsorganisatie 

over de stukken die in bewaring zijn. Deze opgaven worden intern bij de 

uitvoeringsorganisatie gecontroleerd. Maandelijks wordt de marktwaarde van de 

portefeuille per beleggingspool gejournaliseerd in de financiële administratie. De 

beleggingsadministratie van de uitvoeringsorganisatie vergelijkt de posities volgens 

de eigen standen met de positie volgens de overzichten van de externe 

vermogensbeheerder en/of beleggingsfondsen.  

De uitvoeringsorganisatie stelt per kwartaal een beleggingsrapportage op, waarin 

opgenomen de algemene economische ontwikkelingen, de portefeuille-

ontwikkelingen, een rendementsoverzicht, de benutting van het risicobudget (en 

effect daarvan) en een attributieanalyse. De rapportage wordt per kwartaal in het 

bestuur besproken. 

6.8 Financieel risicomanagement 

Het fonds besteedt veel aandacht aan analyse van risico’s en de controle hiervan. 

Aangezien het fonds een deel van de activiteiten uitbesteedt aan een uitvoerder, zijn 

ook de beheersmaatregelen die de uitvoeringsorganisatie treft van belang. Voor de 

financiële risico’s maakt het bestuur gebruik van het Financieel Risicodashboard.  

 

De volgende financiële risico’s worden onderscheiden bij het uitvoeren van het 

financieel risicomanagement van het fonds: 
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• Rente- of mismatchrisico; 

• Beleggingsrisico’s; 

• Verzekeringstechnische risico’s; 

• Liquiditeitsrisico 

 

Renterisico 

Het renterisico van de verplichtingen wordt gedeeltelijk beheerst door middel van de 

obligatieportefeuille en de nominale renteswaps. 

 

Beleggingsrisico’s 

Beleggingsrisico’s zijn risico’s binnen de beleggingen van het pensioenfonds. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed-, en aandelen- en kredietrisico, 

valutarisico en tegenpartijrisico. 

 

Vastgoed-, aandelen- en kredietrisico 

Vastgoed- , aandelen- en kredietrisico’s zijn de risico’s die door de ontwikkeling van 

marktprijzen of waardewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden 

hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat. Alle beleggingen worden 

namelijk gewaardeerd op marktwaarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk 

worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Vastgoed- , aandelen- en 

kredietrisico’s wordt beheerst door het aanbrengen van een goede spreiding binnen 

de portefeuille (diversificatie). Het beleggingsbeleid wordt uitgebreid beschreven in 

het jaarlijkse beleggingsplan dat door het bestuur van het fonds wordt vastgesteld. 

 

Valutarisico 

Het fonds belegt ook in buitenlandse waardepapieren, waardoor het fonds gevoelig is 

voor koersschommelingen van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. Om 

dit risico te beheersen, dekt het fonds alle beleggingen in de Amerikaanse dollar, het 

Britse pond, de Japanse yen, de Zweedse kroon, de Canadese dollar en de 

Australische dollar af naar de euro. Valuta van opkomende markten worden niet 

afgedekt. Het resterende valutarisico in de portefeuille van het fonds is beperkt. 

 

Tegenpartijrisico 

Het fonds sluit contracten af met tegenpartijen. Het fonds loopt een risico als deze 

tegenpartijen hun verplichtingen jegens het fonds niet nakomen. Het tegenpartijrisico 

dat is verbonden aan de inzet van afgeleide financiële instrumenten wordt dagelijks 

gemonitord en op marktconforme wijze beheerst door het uitwisselen van onderpand 

ter grootte van marktwaarde van de afgesloten contracten.  

 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende tegenpartijen, waardoor dit 

tegenpartijrisico wordt beperkt. 
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Verzekeringstechnische risico’s 

Het belangrijkste verzekeringstechnische risico is het langlevenrisico. Dit is het risico 

dat deelnemers langer blijven leven dan verondersteld bij de vaststelling van de 

premie en de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen. Het fonds 

berekent de technische voorzieningen op basis van de prognosetafel AG 2020 met 

correcties voor ervaringssterfte. Hiermee wordt rekening gehouden met toekomstige 

verbetering van de levensverwachting. Door toepassing van deze prognosetafel is 

het langlevenrisico voor het fonds sterk gereduceerd. 

 

Liquiditeitsrisico 

Liquiditeitsrisico is het risico dat onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om 

op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze verplichtingen 

betreffen voornamelijk de pensioenuitkeringen, maar ook ingenomen 

derivatenposities kunnen leiden tot contractuele verplichting tot bijstorting. Dit risico is 

onder normale omstandigheden nagenoeg afwezig, omdat de pensioenuitkeringen 

voor een belangrijk deel kunnen worden voldaan uit de ontvangen premies en directe 

beleggingsopbrengsten en bovendien verreweg het grootste deel van de 

beleggingsportefeuille bestaat uit liquide vermogenstitels. 

6.9 Monitoring en evaluatie van het beleid 

De beleggingsresultaten worden door de uitvoeringsorganisatie gemonitord en 

geëvalueerd aan de hand van de maandelijkse (beleggings)rapportages van de 

custodian en de externe vermogensbeheerders. Binnen de uitvoeringsorganisatie is 

de afdeling Performance & Risk hiervoor verantwoordelijk, die functioneel 

onafhankelijk is van de beleggingsafdeling. 

Per kwartaal rapporteert de uitvoeringsorganisatie, de rendementen aan het bestuur. 

Daarnaast worden er allerlei andere evaluaties en (adhoc) rapportages besproken 

met het bestuur in de beleggingscyclus. 

 

De performancemeting geschiedt als volgt:  

Op maandbasis worden alle beleggingen gewaardeerd tegen marktwaarde. Bij het 

berekenen van de performancecijfers worden de eisen en aanbevelingen van de 

Global Investment Performance Standards (GIPS) gevolgd. De volgende aspecten 

worden in ieder geval in acht genomen: 

 er wordt gebruik gemaakt van time-weighted rate of returns op basis van het 

totaalrendementconcept.  

 in geval van stortingen en onttrekkingen wordt de transactiedatum gehanteerd; 

 de berekening van de performance is na aftrek van alle transactiekosten; 
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De gepresenteerde rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de kosten van 

externe vermogensbeheerders, maar voor aftrek van de kostenvergoeding van de 

uitvoeringsorganisatie. 

 

De uitkomsten van de resultaatsevaluatie kunnen voor het bestuur aanleiding zijn om 

vervolgstappen te ondernemen. Te denken valt aan het stellen van vervolgvragen 

aan de uitvoeringsorganisatie of vermogensbeheerder, het aanpassen van 

beleggingsmandaten of het opstarten van een diepgaander onderzoek naar de 

inhoudelijke achtergrond van de uitkomsten 
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7 FINANCIËLE STURINGSMIDDELEN 

De financiële sturingsmiddelen waarover het fonds beschikt zijn het beleggingsbeleid, 

het premiebeleid, het indexatiebeleid en het kortingsbeleid. 

 

Beleggingsbeleid 

 

Verwezen wordt naar het in hoofdstuk 6 beschreven beleggingsbeleid en het 

beleggingsplan. 

 

Premiebeleid 

 

Met betrekking tot het premiebeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 5, waarin onder 

andere wordt beschreven hoe de in rekening te brengen premie afhankelijk is van de 

vermogenspositie van het fonds. 

 

Indexatiebeleid 

 

Met betrekking tot het indexatiebeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 5, waarin onder 

andere wordt beschreven hoe de mate van indexatieverlening afhankelijk is van de 

vermogenspositie van het fonds. 

 

Kortingsbeleid 

Daarnaast kan het fonds gebruik maken van de mogelijkheid om de 

pensioenaanspraken en de pensioenrechten te korten in overeenstemming met het 

bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet. 
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8 COMMUNICATIE 

De communicatie van het pensioenfonds vindt plaats op basis van een jaarlijks 

communicatieplan. Pensioenfonds Blue Sky Group heeft als uitgangspunt dat 

voldaan moet worden aan wettelijke eisen. De doelstelling van 

pensioencommunicatie van dit fonds valt dus samen met de doelstelling van de wet, 

te weten: 

 

‘De pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of 

dat voldoende is en is zich bewust van de risico’s van de pensioenvoorziening.  

Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke 

keuzemogelijkheden hij heeft en moet het de deelnemers handelingsperspectief 

bieden.’ 

 

De strategie van het fonds hierbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 

middelen en zoveel mogelijk gebruik te maken van het feit dat alle actieve 

deelnemers zich op dezelfde locatie bevinden en makkelijk toegang hebben tot 

pensioeninformatie. Aandachtspunten hierbij zijn de pensioengerechtigden en de 

slapers. 

 

Inzet van communicatiemiddelen 

Om de doelstellingen van het fonds te bereiken volgens de geschetste strategie 

wordt een aantal communicatiemiddelen ingezet: het Pensioen 1-2-3, het UPO, de 

website, intranet van Blue Sky Group, persoonlijke brieven, e-mail en de digitale 

nieuwsbrief voor pensioengerechtigden en slapers. 

 

Kostenbeheersing is hierbij een belangrijk uitgangspunt van het fonds. Gezien de 

omvang van Pensioenfonds Blue Sky Group zullen de communicatiemiddelen 

daarom zo efficiënt mogelijk worden ingezet.  
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1 | 1 Blue Sky Group Beleggingsrichtlijnen      

Bijlage 1 Benchmarks 

Categorie/Strategie Benchmark  

Vastrentende waarden   

Eurozone staatsobligaties 10-

15 AAA-AA 

ICE BofA Merrill Lynch AAA-AA Euro Government Index 

10-15 

Bruto 

Eurozone staatsobligaties 15+ 

AAA 

ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Government Index 15+ Bruto 

Wereldwijde bedrijfsobligaties Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total 

Return Index euro hedged. 

Bruto 

Wereldwijde high yield 

obligaties 

60% BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Index 

40% BofA Merrill Lynch Euro High Yield 

Bruto 

Wereldwijde leveraged loans 60% Credit Suisse Leveraged Loan Index 

40% Credit Suisse Western European Leveraged Loan 

Index, non-USD denominations 

Bruto 

EMD hard currency JP Morgan EMBI Global Diversified Bruto 

Nederlandse 

woninghypotheken 

Portefeuillerendement  

Aandelen   

Wereldwijd large & mid cap MSCI World Standard Bruto 

Wereldwijd small cap MSCI World Small Cap Bruto 

Wereldwijd low vol MSCI ACWI IMI Minimum Volatility Bruto 

Opkomende markten MSCI Emerging Markets IMI Bruto 

Vastgoed   

Europa publiek GPR General Europa Adjusted (VK 20%) Netto 

Noord Amerika publiek DJ US Select RE Securities Index Bruto 

Azië Pacific publiek FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Liquid Net Total Return 

Dividends reinvested 

Netto 

Europa privaat* INREV All Funds index  ( peergroupindex) Netto 

Noord Amerika privaat* NFI-ODCE index (peergroupindex) Netto 

Azië Pacific privaat* ANREV all funds index (peergroupindex) Netto 

Liquide middelen EURIBOR 1-maands-/- 15 bps  

Geldmarktfonds Eonia -20 basispunten / Ester** -10 basispunten  

Valuta afdekking Customized benchmark gebaseerd op valuta forward rates  

Rente afdekking Portefeuillerendement*  

 
* Bij de berekening van de relatieve performance wordt het benchmarkrendement gelijkgesteld aan het 
portefeuillerendement. 
** Zodra Ester beschikbaar en voldoende liquide is. 



Bijlage 2 Hoofdlijnen Administratieve Organisatie & Interne Beheersing 

De controleomgeving van het fonds 

 

Ten einde invulling te kunnen geven aan de controleomgeving van het fonds zijn de belangrijkste 

factoren die bepalend zijn voor de controleomgeving in kaart gebracht. Deze worden hieronder 

kort toegelicht, waarbij aangegeven wordt op welke wijze het bestuur van het pensioenfonds 

invulling heeft gegeven aan de factor.  

 

a) Integriteit en naleven ethische normen 

Deze normen geven de grenzen aan welke middelen en welk gedrag gebruikt mogen worden 

om de doelstellingen van het pensioenfonds te realiseren. Deze grenzen zijn expliciet 

gemaakt door de implementatie van een gedragscode, gebaseerd op gangbare modellen. 

Bestuursleden ondertekenen jaarlijks de Gedragscode en op het moment van toetreding tot 

het bestuur. Voor medewerkers van de uitvoeringsorganisatie geldt eveneens een 

gedragscode. De code wordt periodiek geëvalueerd. Verder beschikt het bestuur over een 

Regeling inzake vermoeden van misstand, een Incidentenprocedure en een Integriteitsplan. 

 

b) Geschiktheid van het bestuur 

Er is een Geschiktheidsplan opgesteld voor het bestuur. Hierin is aansluiting gezocht bij de 

geschiktheidseisen van de toezichthouder. 

Periodiek analyseert het bestuur zijn eigen functioneren, waarbij tevens het 

geschiktheidsniveau wordt gewogen. 

 

c) Het bestuur oefent toezicht uit op de uitgevoerde activiteiten 

Het bestuur oefent toezicht uit op de activiteiten die worden uitgevoerd. Zonder toezicht is het 

risico te groot dat de doelstellingen van het fonds niet of in onvoldoende mate worden 

gerealiseerd. Het bestuur bepaalt het beleid. De uitvoering hiervan is uitbesteed aan de 

uitvoeringsorganisatie. De volledige uitbesteding van activiteiten bepaalt het bereik van het 

toezicht door het bestuur en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.  

Het bestuur bepaalt de strategische doelstellingen ten aanzien van het door de 

uitvoeringsorganisatie uit te voeren beleid. In de dienstverleningsovereenkomst worden de 

diensten nader gespecificeerd. In de Service Level Agreement zijn afspraken over de 

kwaliteit van de door de uitvoeringsorganisatie te leveren dienstverlening opgenomen.  

 

De AO&IB van het pensioenfonds Blue Sky Group dient te waarborgen dat de doelstellingen van 

het pensioenfonds worden gerealiseerd. Een groot deel van de controlemaatregelen wordt 

binnen de uitvoeringsorganisatie ingevuld en is opgenomen in de jaarlijkse ISAE 3402 type II 

rapportage met In Control Statement (voorzien van een Assurance verklaring van de accountant). 

De wijze waarop de AO&IB binnen de uitvoeringsorganisatie is ingevuld, valt derhalve ook binnen 

het toezichtkader van het bestuur. De uitvoeringsorganisatie stelt het bestuur periodiek op de 

hoogte van de wijze waarop de AO&IB binnen de uitvoeringsorganisatie is ingevuld. Bovendien 

wordt de AO&IB jaarlijks door de externe accountant van het fonds beoordeeld voor zover ze 



bepalend is voor de jaarrekening van het fonds. Bij tekortkomingen vindt melding plaats aan het 

bestuur in het accountantsverslag. De toezichthouder beoordeelt de ABTN. 

 

De uitvoeringsorganisatie beschikt over het vermogensbeheer over een MiFID II en een AIFMD-

vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. In dat kader is de organisatie geheel doorgelicht 

en zal zij blijvend worden getoetst.  

Daarnaast is het dienstenpakket expliciet vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Per 

dienst zijn voor zover mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve normen vastgelegd. De 

uitvoeringsorganisatie verzorgt op periodieke basis rapportages hierover. Op deze wijze kan het 

bestuur de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie bewaken en afwijkingen tijdig signaleren. 

 
d) Verantwoordelijkheden en delegaties van bevoegdheden zijn duidelijk 

Algemeen geldt dat een afgewogen delegatie van bevoegdheden de mogelijkheid geeft om de 

gewenste functiescheiding te verwezenlijken, waardoor de interne controle wordt verstevigd 

en onregelmatige activiteiten kunnen worden voorkomen of tijdig worden opgespoord.  

De wijze waarop het bestuur de verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft gedelegeerd 

aan de uitvoeringsorganisatie is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.  

Binnen de uitvoeringsorganisatie is de AO&IB vastgelegd in zogenaamde ‘control 

frameworks’, handboeken en procesbeschrijvingen. Voor de beoordeling en 

toetsingsmomenten van de AO&IB wordt verwezen naar het voorgaande punt.  

 
e) De organisatiestructuur draagt bij tot functiescheiding 

Bij de opzet van de structuur en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden kan een onderscheid worden gemaakt naar de interne verdeling en de 

inrichting bij externe partijen. Voor beide geldt dat de verdeling zodanig dient te zijn dat er 

sprake is van functiescheiding van kerntaken. De structuurvereisten gaan in verband met het 

uitbesteden van de werkzaamheden aan de uitvoeringsorganisatie, waarbij bovendien geldt 

dat deze ook weer een deel van vermogensbeheer heeft uitbesteed, verder dan de 

organisatiegrenzen van het fonds. Ook de structuur bij de uitvoeringsorganisatie en de 

externe vermogensbeheerders en de custodian zijn van belang voor een goede interne 

controle. Een goede structuur zal niet alleen bijdragen tot een goede werking van de interne 

controle, maar zal ook informatiedoorstroming tussen de diverse partijen bevorderen. Bij het 

selecteren van externe partijen wordt dit element door het bestuur als selectiecriterium 

meegenomen. 

 

Risico-inventarisatie en -beoordeling 

Rekening houdend met de controleomgeving worden de risico’s ingeschat die de realisatie van 

de doelstellingen van het fonds bedreigen. 
  

Daarbij is de onderstaande driedeling gehanteerd: 

 

Inherente risico’s voor Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group 

Inherente risico’s zijn risico’s waar het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group 

weinig of geen invloed op heeft vanuit zijn functie als bestuur van het pensioenfonds.  



De belangrijkste risico’s die het bestuur heeft geïdentificeerd, zijn: 

 Hoge inflatie en achterblijven van het reële rendement; 

 Continuïteit premie en solvabiliteit van Blue Sky Group B.V.;  

 Risico’s van fusie en overname van Blue Sky Group B.V.; 

 Afhankelijkheid Bestuur van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de werkgever en 

ondernemingsraad, in het kader van aanpassing van de pensioenregeling dan wel 

pensioensysteem; 

 Nationale en supranationale (EU) politieke besluitvorming. 

 

Risico’s voor het bestuur van het pensioenfonds 

Risico’s die primair voor het bestuur gelden, zijn risico’s die samenhangen met de beleidskeuzen 

van het bestuur. Hoe zorgt het bestuur dat zijzelf voldoende deskundigheid heeft. Met welke 

uitvoerder(s) en deskundigen (actuaris, accountant, etc.) gaat het bestuur contracten aan en op 

welke wijze bewaakt het bestuur dat deze partijen conform het contract presteren. 

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: 

 Deskundigheid bestuur; 

 Continuïteit bestuur; 

 Afhankelijkheid van uitvoeringsorganisatie; 

 Continuïteit uitvoeringsorganisatie; 

 Doelstelling van het bestuur niet helder vertaald; 

 Risico’s die samenhangen met uitbesteding aan de uitvoeringsorganisatie. 

 

Risico’s die samenhangen met uitbesteding 

De risico’s die samenhangen met de uitbesteding aan de uitvoeringsorganisatie betreffen de 

operationele risico’s van het beleggingen- en pensioenenproces.  

 AO&IB van uitvoeringsorganisatie van onvoldoende niveau; 

 Onjuiste of onvolledige vertaling van beleid naar uitvoering; 

 Onvoldoende kwaliteit van management informatie; 

 Onvoldoende helder beleggingsbeleid; 

 Wanprestatie van of overtreding door externe vermogensbeheerder. 

 

Periodiek evalueert het bestuur de risico-inventarisatie en deze wordt waar nodig aangevuld.  

Eens in de drie jaar, of bij een tussentijdse significante wijziging van het risicoprofiel of de 

pensioenregeling, voert het fonds een eigenrisicobeoordeling (ERB) uit. De uitkomsten van deze 

beoordeling neemt het bestuur mee bij het nemen van strategische beslissingen. Binnen twee 

weken nadat het bestuur de ERB heeft vastgesteld wordt de ERB als zelfstandig leesbaar 

document naar DNB gestuurd. 

 

Controlemaatregelen 

Tegelijkertijd met de risico-inventarisatie zijn tevens de controlemaatregelen vastgesteld. Hierbij 

is onderscheid gemaakt naar de bestaande controlemaatregelen en aanvullende maatregelen. 



Ten aanzien van de inherente risico’s geldt dat de maatregelen vooral zijn vastgelegd in 

beleidsdocumenten (uitvoeringsovereenkomst, beleggingsbeleid, etc.) die de gewenste zekerheid 

moeten waarborgen.  

 

Voor de risico’s die buiten de reikwijdte van het fonds liggen, geldt dat via (informele) contacten 

(deels via de uitvoeringsorganisatie) wordt getracht tijdig op de hoogte te zijn van het zich 

mogelijk voordoen van de risico’s, zodat hier tijdig maatregelen -voor zover mogelijk - getroffen 

kunnen worden. De risico’s voor het bestuur worden grotendeels beheerst door de feitelijke 

inrichting van de controleomgeving van het pensioenfonds. 

De risico’s die samenhangen met de uitbesteding worden in het kader van 

dienstverleningsovereenkomst beheerst. De dienstverleningsovereenkomst bevat een expliciete 

beschrijving van gevraagde werkzaamheden en kwaliteitsindicatoren alsmede de periodieke 

rapportages daarover (bijv. SLA-rapportages en Incidentenrapportages). Deze opzet draagt bij 

aan het in een vroeg stadium onderkennen van door het bestuur gevoelde tekortkomingen aan 

de kant van de uitvoeringsorganisatie. 

Voor de controlemaatregelen geldt dat deze gelijktijdig met de risico-inventarisatie zal worden 

geëvalueerd en waar nodig zal bijstelling plaatsvinden. 
 

Informatie en communicatie 

De formele informatie- en communicatiemomenten worden vastgelegd in de 

dienstverleningsovereenkomst, in het communicatieplan en de jaarkalender. Daarnaast is er 

sprake van informele informatie. De meeste bestuursleden van het pensioenfonds begeven zich 

op de werkvloer van de uitvoeringsorganisatie en volgen op die manier belangrijke 

ontwikkelingen binnen de uitvoeringsorganisatie. Voor de informatie- en 

communicatietechnologie geldt dat de uitvoeringsorganisatie zorg draagt voor de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking. Het bestuur wordt 

op de hoogte gesteld ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen op dit terrein. 

 

Monitoring 

Periodiek vindt beoordeling en toetsing van de AO&IB van het fonds plaats. Bij deze periodieke 

evaluatie wordt de AO&IB van de uitvoeringsorganisatie eveneens betrokken. Het bestuur steunt 

op de door de externe accountant uitgevoerde beoordeling van de AO&IB. 

 

 



Bijlage 3 Tabel met ervaringssterfte bij prognosetafel AG2020 

 

 

 

 

Leeftijd Man Vrouw Man Vrouw Leeftijd Man Vrouw Man Vrouw

<18 0,128 0,331 0,608 0,625 60 0,470 0,679 0,809 0,721

19 0,128 0,331 0,608 0,624 61 0,469 0,699 0,817 0,723

20 0,128 0,331 0,608 0,624 62 0,469 0,720 0,824 0,724

21 0,128 0,331 0,608 0,623 63 0,471 0,742 0,830 0,724

22 0,127 0,332 0,608 0,622 64 0,476 0,766 0,835 0,723

23 0,126 0,333 0,607 0,621 65 0,484 0,790 0,840 0,721

24 0,127 0,337 0,605 0,620 66 0,494 0,813 0,843 0,718

25 0,129 0,344 0,600 0,619 67 0,507 0,834 0,846 0,714

26 0,134 0,353 0,594 0,618 68 0,522 0,853 0,849 0,711

27 0,143 0,366 0,586 0,617 69 0,538 0,867 0,852 0,708

28 0,155 0,380 0,578 0,618 70 0,555 0,877 0,855 0,706

29 0,172 0,394 0,573 0,621 71 0,573 0,883 0,858 0,705

30 0,193 0,410 0,573 0,626 72 0,592 0,885 0,861 0,705

31 0,217 0,425 0,577 0,634 73 0,611 0,883 0,864 0,706

32 0,242 0,439 0,587 0,643 74 0,630 0,880 0,866 0,708

33 0,268 0,451 0,602 0,652 75 0,650 0,875 0,868 0,710

34 0,293 0,463 0,620 0,660 76 0,670 0,871 0,869 0,713

35 0,316 0,472 0,638 0,668 77 0,689 0,868 0,869 0,718

36 0,337 0,479 0,653 0,673 78 0,708 0,866 0,868 0,722

37 0,355 0,484 0,664 0,677 79 0,727 0,866 0,866 0,727

38 0,371 0,487 0,670 0,679 80 0,746 0,867 0,864 0,732

39 0,385 0,490 0,671 0,681 81 0,764 0,870 0,863 0,737

40 0,399 0,491 0,670 0,682 82 0,782 0,873 0,863 0,743

41 0,412 0,493 0,670 0,684 83 0,798 0,876 0,865 0,749

42 0,424 0,495 0,672 0,687 84 0,812 0,879 0,868 0,756

43 0,435 0,496 0,677 0,690 85 0,825 0,883 0,872 0,764

44 0,445 0,498 0,683 0,692 86 0,836 0,886 0,877 0,774

45 0,452 0,500 0,691 0,694 87 0,845 0,890 0,882 0,785

46 0,458 0,502 0,699 0,694 88 0,854 0,894 0,889 0,798

47 0,462 0,504 0,706 0,694 89 0,863 0,899 0,896 0,811

48 0,466 0,508 0,712 0,694 90 0,874 0,906 0,904 0,827

49 0,468 0,513 0,717 0,695 91 0,886 0,916 0,914 0,844

50 0,471 0,520 0,722 0,697 92 0,899 0,925 0,923 0,861

51 0,473 0,529 0,727 0,701 93 0,912 0,934 0,933 0,879

52 0,476 0,541 0,733 0,704 94 0,924 0,944 0,942 0,896

53 0,478 0,554 0,740 0,708 95 0,937 0,953 0,952 0,913

54 0,479 0,570 0,748 0,711 96 0,950 0,962 0,962 0,931

55 0,479 0,587 0,757 0,713 97 0,962 0,972 0,971 0,948

56 0,479 0,605 0,767 0,715 98 0,975 0,981 0,981 0,965

57 0,477 0,623 0,778 0,716 99 0,987 0,991 0,990 0,983

58 0,475 0,642 0,789 0,717 100+ 1,000 1,000 1,000 1,000

59 0,472 0,660 0,799 0,719

Hoofdverzekerde Medeverzekerde Hoofdverzekerde Medeverzekerde
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1. Inleiding 

 

Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group heeft als taak het efficiënt en effectief uitvoeren van de 

pensioenregeling, zoals is overeengekomen tussen de partijen in het arbeidsvoorwaardelijke 

overleg.  

In dit financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group vast hoe 

het handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie komt. Het financieel crisisplan is een 

beschrijving van maatregelen die het pensioenfonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien 

de dekkingsgraad zich bevindt in kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling 

van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group in gevaar komt. De doelstelling van het 

pensioenfonds is het verzorgen van een waardevast pensioen tegen acceptabele kosten waarbij 

de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig worden afgewogen. 

 

In dit document zijn de volgende onderdelen beschreven: 

- Definiëring crisis 

- Beleidsopties 

- Effect van de maatregelen  

- Evenwichtige belangenbehartiging 

- Communicatie 

- Besluitvorming 

- Beleidscyclus 
 

 

2. Definiëring crisis 

 

Het bestuur van het pensioenfonds gebruikt in zijn beleid en de dagelijkse aansturing meerdere 

dekkingsgraden om de financiële positie van het pensioenfonds te bepalen.  

Maandelijks rapporteert de uitvoeringsorganisatie de beleidsdekkingsgraad en de actuele 

nominale dekkingsgraad aan het bestuur. Deze rapportage omvat ook een analyse van de 

mutaties in dekkingsgraad. Het bestuur heeft hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van de 

financiële positie en de daaraan ten grondslag liggende oorzaken.  

 

Bij een beleidsdekkingsgraad boven het niveau van het vereist vermogen (circa 125%) is sprake 

van een normale situatie. Daalt de dekkingsgraad onder dit niveau, dan wordt de waakzaamheid 

verhoogd.  

 

Het bestuur acht een beleidsdekkingsgraad van minder dan 110% zorgelijk. Er is naar het 

oordeel van het bestuur sprake van een crisis  



 wanneer inzet van de beschikbare sturingsmiddelen niet tot een herstel binnen wettelijke 

termijnen leidt en de kans bestaat op het (voorwaardelijk) verwerken van korting op 

pensioenaanspraken en pensioenrechten in het herstelplan;  

 wanneer gedurende vijf jaareinden de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal 

vereiste dekkingsgraad (104,2%) en pensioenaanspraken en pensioenrechten daardoor 

onvoorwaardelijk moeten worden gekort om direct aan het gestelde minimaal vereist 

vermogen te voldoen. 

De crisis is structureel wanneer naar verwachting met de beschikbare sturingsmiddelen een 

herstel niet binnen wettelijke termijnen kan plaatsvinden en tot het korten van aanspraken moet 

worden overgegaan. Op dat moment kan het pensioenfonds immers zijn doelstellingen en 

ambitie niet meer realiseren. 

 

 

3. Beleidsopties 

 

Het bestuur heeft de volgende maatregelingen ter beschikking in het geval van een crisis: 

a. Premiebeleid: verhogen van de premie in geval van tekort; 

b. Toeslagenbeleid: afzien van toeslagen; 

c. Beleggingsbeleid: aanpassen van de strategische beleggingsmix of aanpassing van 

afdekkingsinstrumenten; 

d. Korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 

 

In het kader van het complete pensioencontract zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze 

instrumenten. Het premiebeleid, indexatiebeleid en kortingsbeleid zijn vastgelegd in de 

uitvoeringsovereenkomst en de ABTN.  

Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het beleggingsplan en de ABTN en de bevoegdheid tot 

korting in het pensioenreglement. 

 

Crisisoverleg 

Het bestuur bekijkt ingeval van crisis of maatregelen in de sfeer van beleggingen (al dan niet 

herbalanceren, verhogen strategische afdekking, tijdelijke afdekking, operationele maatregelen) 

mogelijk zijn.  

 

In reguliere situaties ontvangt het bestuur maandelijks een bericht over de ontwikkelingen op de 

financiële markten en de gevolgen daarvan voor het pensioenfonds, alsmede een rapportage op 

hoofdlijnen over de financiële positie. Per kwartaal ontvangt het bestuur een uitgebreide risico- en 

performancerapportage. Verder wordt in iedere vergadering een update gegeven van 

ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast vindt op ad hoc basis contact plaats over 

bijzondere ontwikkelingen en eventueel te nemen maatregelen. 
 

 
  



4. Effect van de maatregelen  

 

Uitgaande van de situatie eind 2019 en het vigerende strategisch beleggingsbeleid en uitgaande 

van een analyse op basis de FTK parameterset wordt de komende 6 jaren een herstel van ca. 

4,0 procentpunt per jaar uit beleggingsrendement voorzien. Een deel van dit overrendement 

wordt ingezet voor het verlenen van toeslagen. Om tot herstel te komen worden extra premies 

ingezet. De effectiviteit hiervan neemt op termijn af. Gegeven de bestandsamenstelling eind 2019 

is voor de verbetering van de dekkingsgraad met 1 procentpunt 7,3% extra premie nodig. 

 

4.1. Omstandighedenanalyse 

 

Crisis is onder andere gedefinieerd als de situatie dat het pensioenfonds langdurig een 

beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen heeft.  

De dekkingsgraad waarbij het pensioenfonds zonder te korten niet meer uit een crisis kan komen 

is echter niet eenduidig vast te stellen. Iedere crisis heeft zijn eigen omstandigheden; de ene 

crisis wordt veroorzaakt door een langdurig lage swaprente terwijl een andere juist door een 

negatief rendement op zakelijke waarden zonder opeenvolgend herstel wordt gekenmerkt. Bij 

vergelijkbare omstandigheden als eind 2017 kan indicatief een beleidsdekkingsgraad van 80% 

genoemd worden als beleidsdekkingsgraad waarbij het pensioenfonds niet meer uit een 

crisissituatie zou kunnen komen zonder korten van de pensioenaanspraken en -rechten.  

 

4.2. Maatregelen 

 

De maatregelen uit het premie- en indexatiebeleid zijn het meest realistisch omdat deze 

gedetailleerd zijn vastgelegd en overeengekomen zijn met de werkgever. Het korten van 

aanspraken is in het reglement vastgelegd en daarmee een afspraak met de deelnemers. Het 

aanpassen van het beleggingsbeleid is geen harde maatregel, maar geeft het bestuur de 

mogelijkheid om te sturen. 

Door de compleetheid van het contract helpen de maatregelen om uit crisis te geraken altijd.  

 

 

5. Evenwichtige belangenbehartiging 

 

Het bestuur houdt rekening met de evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende 

belanghebbenden bij het opstellen van zijn beleid. De belanghebbenden van het pensioenfonds 

zijn de actieve deelnemers, de niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden en slapers) en de 

werkgever. 

Het bestuur is van mening dat met de inzet van de beschikbare sturingsmiddelen op 

evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van alle belanghebbenden van het 

pensioenfonds. Door gebruik te maken van de gekozen (maximale) hersteltermijn worden 

financiële tegenvallers gespreid verwerkt. Door niet te werken met een vaste einddatum voor het 

herstelplan, kan het beleggingsbeleid worden afgestemd op de lange termijn ambitie van een 

geïndexeerd pensioen.  

 



Met betrekking tot het indexatiebeleid wordt een beleid gehanteerd waarbij ook wordt gekeken 

naar benodigde middelen om ook in de toekomst op hetzelfde niveau te kunnen indexeren. In 

geval van overschotten worden deze in eerste instantie ingezet voor inhaalindexatie. Als alle 

indexatieachterstanden ongedaan zijn gemaakt, kunnen aanvullende overschotten deels ingezet 

worden voor premiekorting. 

 

Met betrekking tot het premiebeleid is gekozen voor een gedempt kostendekkende premie. Het 

pensioenfonds onderschrijft hiermee de wens van sociale partners om een stabiele premie te 

hanteren. De gedempt kostendekkende premie wordt berekend met een vaste rentevoet van 

2,4%. Deze premie wordt getoetst aan de gedempt kostendekkende premie op basis van 

verwacht rendement. Het pensioenfonds hanteert hierbij de maximale verwachtingswaarden die 

door de parameters vanuit het Financieel toetsingskader worden voorgeschreven. Deze 

parameters worden om de vijf jaar herijkt en zijn vastgesteld op basis van de actuele stand van 

de economie en inzicht van deskundigen. De premieopslag voor indexatie zorgt ervoor dat de 

kans op een structureel niet kostendekkende financiering van de ambitie gering is.  

 

De spreiding van tegenvallers en meevallers in combinatie met het indexatiebeleid en 

premiebeleid zorgt voor een evenwichtige inzet van sturingsmiddelen. Aan de hand van ALM 

studies zal periodiek deze evenwichtige opzet worden getoetst. 

 

5.1. Premiebeleid en toeslagenbeleid 

 

Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en de vereiste dekkingsgraad - volgend uit het vereist 

vermogen op basis van de strategische beleggingsportefeuille - wordt gedeeltelijk geïndexeerd 

en een extra premie gevraagd van een tiende deel van het tekort voor zover dit niet leidt tot 

overschrijding van het premiemaximum.  

Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% wordt er geen indexatie meer verleend. Ook in 

deze situatie wordt een extra premie gevraagd van een tiende deel van het tekort voor zover dit 

niet leidt tot overschrijding van het premiemaximum. 

Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 80% (situatie eind 2019) is het pensioenfonds niet in staat 

tijdig te herstellen uit de tekortsituatie zonder het korten van de pensioenaanspraken en -rechten.  

 

Het bestuur is van mening dat de lasten van de crisismaatregelen evenwichtige zijn verdeeld over 

actieve en niet-actieve deelnemers in het premie- en toeslagenbeleid. 

 

5.2. Beleggingsbeleid 

 

Nadat het premiebeleid en toeslagenbeleid geen of onvoldoende effect sorteren, kan het 

beleggingsbeleid worden ingezet. Gegeven de prudente strategische beleggingsmix en de al 

getroffen risicobeperkende maatregelen, liggen strategische aanpassingen echter niet voor de 

hand. Het afdekken van het aandelenrisico of verdere inperking van het renterisico zal ten tijde 

van een crisis zeer kostbaar zijn en negatief effect hebben op het toekomstige herstelvermogen. 

 

5.3. Korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten 

 



Als uiterste noodmaatregel kunnen de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden gekort. 

 

Een eenmaal toegepaste korting wordt beschouwd als negatieve toeslagverlening, maakt 

onderdeel uit van de indexatieachterstand en kan worden hersteld conform het beleid van 

inhaaltoeslagen van het pensioenfonds. 

 

 

6. Communicatie 

 

6.1. Communicatiebeleid 

 

Onderdeel van het communicatiebeleid is het informeren van belanghebbenden over de 

financiële positie van het pensioenfonds en de gevolgen daarvan voor de belanghebbenden. 

Doelstelling is belanghebbenden inzicht te geven in hun pensioenaanspraken en een realistisch 

beeld de toeslagverwachtingen en mogelijke risico’s. 

 

Ten behoeve van de communicatie over de financiële positie beschikt het pensioenfonds over de 

volgende communicatiekanalen en -middelen: 

 Website (www.pensioenfondsbsg.nl)  

 Intranet 

 Jaarverslag 

 Persoonlijke (e)-mailings 

 Medewerkerbijeenkomsten (3x per jaar) 

 Gepensioneerdenbijeenkomst (1x per jaar) 

 

In geval van bijzondere gebeurtenissen wordt een nieuwsbericht op de website geplaatst. 

Hiermee worden alle belanghebbenden bereikt. 

Voor zover mogelijk worden belangrijke berichten ook geplaatst op het intranet voor het 

personeel van Blue Sky Group en per e-mail verstuurd naar pensioengerechtigden en slapers die 

zich hiervoor hebben opgegeven.  

 

 

6.2. Communicatie over (crisis)maatregelen  

 

Algemeen 

Uit het voorgaande blijkt dat het praktijk is om belanghebbenden regelmatig te informeren over de 

financiële positie en bij bijzondere ontwikkelingen gericht te communiceren. Bij een sterke daling 

van de dekkingsgraad zal in eerste instantie berichtgeving via de website plaatsvinden. Daarbij 

wordt gewezen op de mogelijke gevolgen voor de belanghebbenden. Afhankelijk van de situatie 

zal een persoonlijke brief uitgaan naar de belanghebbenden. 

 

Het bestuur is voornemens de belanghebbenden te informeren over dit crisisplan, onder meer 

door het plan te publiceren op de website van het pensioenfonds. 

 

Inzet premiebeleid 

http://www.pensioenfondsbsg.nl/


Verhoging van de premie zal in eerste instantie worden gecommuniceerd via de reguliere 

kanalen. Uitgaande van een premieverhoging per januari van een jaar zal dat een bericht op de 

website zijn in december of januari en een e-mail aan alle vaste medewerkers van Blue Sky 

Group van de afdeling personeelszaken.  

 

Inzet toeslagenbeleid 

In het verleden is regelmatig gewezen op de mogelijkheid van indexatiekorting ingeval van een te 

lage dekkingsgraad. Elke keer zijn de deelnemers en pensioengerechtigden hierover 

geïnformeerd.  

 

Korting van aanspraken 

Mochten deze maatregelen concreet aan de orde zijn, dan zal het bestuur een specifiek 

communicatieplan opstellen. Naar verwachting zal de communicatieaanpak in grote lijnen 

overeenkomen met de hiervoor geschetste scenario’s.  

 

Externe communicatie 

De financiële positie van het pensioenfonds en eventuele maatregelen zijn primair een zaak van 

het pensioenfonds en zijn belanghebbenden. De communicatie is dan ook vooral gericht op de 

werkgever, deelnemers, pensioengerechtigden en hun representatieve organisaties. 

Vanzelfsprekend wordt de toezichthouder geïnformeerd. 

Het pensioenfonds zal in beginsel geen actieve communicatie doen naar de media of 

maatschappelijke omgeving. De berichtgeving op de website is vanzelfsprekend toegankelijk voor 

externe partijen. 

Voor contacten met media is een mediaprocedure van toepassing. 

 

Ongedaan maken van crisismaatregelen 

Voor communicatie over het ongedaan maken van crisismaatregelen (intrekken en/of reparatie) 

worden dezelfde communicatiekanalen en middelen ingezet als voor het bekend maken van 

crisismaatregelen.  

Het vervallen van een inhaalpremie of bijstorting zal in ieder geval worden gecommuniceerd via 

het intranet van Blue Sky Group. Het eventuele effect daarvan op de eigen bijdrage van 

deelnemers wordt door de werkgever gecommuniceerd. 

Communicatie over de (mate van) toeslagverlening is een jaarlijks terugkerend proces, waarvoor 

de gebruikelijke middelen zullen worden ingezet (intranet, pensioenstrook, UPO). Ingeval van 

reparatie van de indexatiekorting (inhaaltoeslag) zal een specifiek plan worden opgesteld.  

 

 

7. Besluitvorming 

 

Algemeen 

Besluitvorming vindt plaats in bestuursvergaderingen. Besluiten worden genomen bij gewone 

meerderheid. 

Het bestuur kan de voorbereiding van een besluit mandateren aan een commissie of werkgroep. 

Verder kan een besluit buiten vergadering plaatsvinden door middel van een schriftelijke 

stemming of een digitale stemming (mailvote). Voor besluit buiten vergadering is het nodig dat 

alle stemgerechtigde bestuursleden met het voorstel instemmen. 



 

Een besluit wordt vastgelegd in de cumulatieve besluitenlijst van het pensioenfonds. Daarnaast 

vindt vastlegging van het besluit, met motivering, plaats in het verslag van de vergadering waarin 

het besluit genomen wordt. 

In geval van besluiten buiten vergadering worden de uitgebrachte stemmen gearchiveerd door 

het bestuurssecretariaat en wordt het besluit als een zogenoemd ‘tussentijds besluit’ opgenomen 

in de besluitenlijst. 

 

Bijzondere omstandigheden 

Er is een calamiteitenplan ten behoeve van snelle besluitvorming over noodzakelijke 

aanpassingen in het beleggingsbeleid. Dit is noodzakelijk omdat beleggingsmaatregelen soms op 

zeer korte termijn genomen moeten worden. 

Dit geldt niet voor de andere sturingsinstrumenten. Voor inzet van het premiebeleid en het 

toeslagenbeleid geldt dat deze maatregelen al onderdeel vormen van de 

uitvoeringsovereenkomst en de reguliere bestuurscyclus en daarnaast ook pas per een volgend 

kalenderjaar kunnen worden doorgevoerd. Besluiten inzake premie aanpassing of 

indexatiekorting kunnen daardoor via de gebruikelijk besluitvormingsprocedure verlopen. Voor 

korting van pensioenaanspraken en uitkeringen geldt dat de noodzaak daartoe tijdig zichtbaar zal 

worden, verder zal ook een korting per een volgend kalenderjaar plaatsvinden.  

Gegeven deze context beschikt het bestuur niet over een plan of formele procedure voor 

besluitvorming over inzet van genoemde andere crisismaatregelen. Dat betekent echter niet dat 

het bestuur niet alert is op kritische ontwikkelingen. In de praktijk zal bij een snelle daling van de 

dekkingsgraad sprake zijn van zeer frequent contact en overleg tussen het bestuur en de 

uitvoeringsorganisatie en worden beleidsopties tijdig geïnventariseerd en besproken.  

 

Premiebeleid 

Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord de adviserend actuaris, de premie vast, overeenkomstig het 

bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst. 

 

Toeslagenbeleid 

Het bestuur besluit jaarlijks, in beginsel in zijn vergadering van december, gehoord de adviserend 

actuaris, over de toeslagverlening per januari van het daarop volgende jaar.  

 

Korting van aanspraken 

Het bestuur is op grond van de statuten van het pensioenfonds bevoegd de verplichtingen van 

het pensioenfonds in overeenstemming te brengen met de bezittingen en verwachte inkomsten. 

Dit is de formele titel voor besluitvorming over korting van aanspraken. Aan deze bevoegdheid 

zijn geen bijzondere vereisten gesteld, uitgezonderd dat het bestuur de (adviserend) actuaris 

dient te horen. 

 

 
  



8. Beleidscyclus 

 

Het crisisplan wordt geëvalueerd en beheerd door het bestuur van het pensioenfonds. Formele 

evaluatie en actualisering door het bestuur vindt jaarlijks plaats in de bestuursvergadering van 

december. 
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Pensioenfonds Blue Sky Group Verklaring beleggingsbeginselendecember 2020  

 

Ten geleide 

Deze ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ (verder te noemen: Verklaring) beschrijft in het kort 

de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group.  

 

Conform geldende wet- en regelgeving gaat de Verklaring in op:  

 de doelstelling van het beleggingsbeleid; 

 de “investment beliefs” van het pensioenfonds; 

 de risicohouding van het pensioenfonds; 

 het gevoerde risicoprofiel; 

 de organisatie en risicobeheerprocedures, in het bijzonder de toegepaste 
wegingsmethodes voor beleggingsrisico’s en de strategische allocatie van de activa in 
het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen van het 
pensioenfonds. 

 

De Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group is een ondernemingspensioenfonds die ten doel heeft 

het uitvoeren van de pensioenregeling die tussen werkgever en werknemers is overeengekomen. 

Het pensioenfonds verzorgt voor bijna 300 deelnemers, gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden de pensioenuitvoering.  

 

Het bestuur tracht de doelstelling te behalen door een solide financieel beleid te voeren. Bovendien 

toetst het bestuur of arbeidsvoorwaardelijke afspraken in overeenstemming zijn met wet- en 

regelgeving en uitvoerbaar zijn. 

 

De Verklaring is als bijlage bij de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van Stichting Pensioenfonds 

Blue Sky Group gevoegd. De Verklaring wordt direct herzien als er tussentijds een belangrijke 

wijziging in het beleggingsbeleid optreedt. De Verklaring wordt beschikbaar gesteld op de website 

van het pensioenfonds. 

 

De Verklaring heeft als doel om verantwoording af te leggen over het beleggingsbeleid, aan de 

deelnemers en aan de maatschappij als geheel.  

 

In hoofdstuk 1 komt de doelstelling van het vermogensbeheer aan bod, waarna in hoofdstuk 2 nader 

wordt ingegaan op de uitvoering van het vermogensbeheer en de beleggingsportefeuille. Tenslotte 

gaat hoofdstuk 3 in op het risico en rendement van het vermogensbeheer. 
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1 Doelstelling en beleggingsbeleid  

1.1 Doelstelling beleggingsbeleid en risicohouding 

Hoofddoel van het beleggingsbeleid is het, binnen aanvaardbare risicogrenzen, leveren van een 

optimale bijdrage aan het veiligstellen van de pensioenaanspraken. Hieruit vloeit voort dat wordt 

gestreefd naar een optimaal rendement binnen een aanvaardbaar risicoprofiel versus de 

verplichtingen van het Pensioenfonds.  

 

Het pensioenfonds heeft extra rendement op het aanwezige vermogen nodig dat uitstijgt boven het 

rendement op staatsobligaties om zijn indexatieambitie te realiseren. De indexatieambitie houdt in 

dat zo mogelijk een waardevast pensioen geboden wordt. Beleggingen in zakelijke waarden en 

bedrijfsobligaties hebben een hoger risico dan staatsobligaties. In het algemeen heeft het 

pensioenfonds een licht offensieve attitude ten aanzien van risico’s oftewel een licht offensieve ‘risk 

appetite’. De ‘risk appetite’ is de mate van risico die het pensioenfonds bereid is te accepteren 

zonder dat de realisatie van zijn doelstellingen in gevaar komt. In de afgelopen jaren heeft het 

pensioenfonds door inzet van rentederivaten de rentegevoeligheid van het pensioenfonds 

verminderd. 

 

1.1.1  Risicohouding van het pensioenfonds 

Het bestuur streeft naar een evenwichtige verhouding tussen het risico van onderdekking van het 

pensioenfonds en de door Blue Sky Group BV af te dragen pensioenpremie, waarin begrepen de 

eigen bijdrage van de deelnemers 

 

Kwalitatieve risicohouding 

Diverse belanghebbenden hebben eigen maar ook gedeelde voorkeuren met betrekking tot 

langere en kortere termijn risico’s. 

Belanghebbenden delen de lange termijn doelstelling van het pensioenfonds. Op de weg richting 

deze doelstelling hebben de premiebetalers (werkgever en werknemers) voorkeur voor een 

stabiele (te betalen) pensioenpremie, passend bij de pensioenambitie. De deelnemers (actieven, 

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden) hebben voorkeur voor 

een welvaarts (actieven) danwel waardevast pensioen, en willen het korten op nominale rechten of 

pensioenopbouw zo veel mogelijk voorkomen. Onverhoopt gemiste opbouw of indexatie dient zo 

veel als mogelijk te worden ingehaald, waarbij gemiste indexatie in de uitkeringssfeer zonder 

terugwerkende kracht wordt hersteld. 

 

Kwantitatieve risicohouding 

Voor de korte termijn komt de kwantitatieve risicohouding tot uitdrukking in de hoogte van het 

wettelijk vereist eigen vermogen, met daarom heen een bandbreedte van plus of min 2,5%-punt. 

Uitgaande van de benoemde kwalitatieve risicohouding, eigen beleidsuitgangspunten en 

vastgestelde kwantitatieve risiconormen op basis van uitgevoerde ALM-analyses, heeft het 

pensioenfonds ondergrenzen vastgesteld. Voor de lange termijn komt de kwantitatieve risicohouding 

tot uitdrukking in de door het bestuur vastgestelde ondergrenzen van de haalbaarheidstoets. Het 

schenden van deze grenzen bij uitvoering van de aanvangshaalbaarheidstoets is niet toegestaan. 

De ondergrenzen zijn gebaseerd op: 

 mediaan scenario: pensioenresultaat; 

 relatieve maximale afwijking verwacht pensioenresultaat in slechtweer scenario. 

Vanwege de onzekerheid over de toekomstige uitkomst van de haalbaarheidstoets is een 

onverhoopte schending van deze grenzen geen aanleiding tot automatische aanpassing van 

beleid, maar aanleiding voor herijking van het gevoerde beleid en dialoog daarover met de 

arbeidsvoorwaardelijke tafel en het verantwoordingsorgaan. 
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1.2 Investment beliefs 

Een aantal belangrijke uitgangspunten ligt ten grondslag aan het uiteindelijke beleggingsbeleid. 

Deze uitgangspunten worden ook wel ‘investment beliefs’ genoemd.  

  

1. Voor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen van 

beleggingsrisico’s noodzakelijk.  

 

 Toelichting: De doelstelling van het pensioenfonds is onder andere het waarborgen van de 

pensioentoezeggingen en zorgen dat deze op langere termijn betaalbaar blijven. Voor het 

realiseren van deze doelstelling is het nemen van beleggingsrisico’s noodzakelijk.  

 

2. De verplichtingenstructuur is leidend voor het strategische beleggingsbeleid, waarin de afweging 

van risico en rendement expliciet wordt vastgelegd.  

 

 Toelichting: De doelstelling van het pensioenfonds is onder andere het waarborgen van de 

pensioentoezeggingen en zorgen dat deze op langere termijn betaalbaar blijven. Door het 

strategisch beleggingsbeleid te baseren op de verplichtingenstructuur, wordt steeds aansluiting 

gezocht bij de doelstelling van het pensioenfonds.  

 

3. Diversificatie van beleggingen over beleggingscategorieën en over regio’s/stijlen binnen 

beleggingscategorieën is een belangrijke maatregel voor risicobeheersing.  

 

 Toelichting: Het uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is diversificatie: het spreiden van 

beleggingsrisico. Door verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën en 

regio’s/stijlen binnen categorieën verkleint de kant dat beleggingen bij ontwikkelingen op de 

markt dezelfde kant uit bewegen.  

 

4. Het vermogensbeheer wordt in beginsel door middel van een passieve beleggingsstijl ingericht. 

Het pensioenfonds kiest in specifieke gevallen voor actief beheer, mits de toegevoegde waarde 

na kosten dit rechtvaardigt.  

 

 Toelichting: Uitgangspunt is “passief, tenzij”. Het bestuur is niet tegen actief beleid, maar dan 

moet daar wel een goede reden voor zijn: extra rendement bij relatief weinig extra risico, het 

betreffende mandaat leent zich niet voor passief beheer, etc. Het pensioenfonds kiest in 

specifieke gevallen voor een actieve beleggingsstijl, als het bestuur op basis van een 

schriftelijke analyse verwacht dat deze waarde toevoegt.  

 

5. Elke beleggingsbeslissing dient te passen binnen het vastgestelde integrale 

risicomanagementbeleid van het pensioenfonds, zowel op de korte als lange termijn.  

 

 Toelichting: Het pensioenfonds heeft een integraal risicomanagementbeleid, dat periodiek wordt 

herzien. Dit beleid omvat alle voor het pensioenfonds relevante risico’s en dient als raamwerk 

voor het nemen van beleggingsbeslissingen.  

 

6. Het pensioenfonds is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij geeft 

hieraan gehoor door onder andere duurzaamheid te integreren in het beleggingsbeleid.  

 

 Toelichting: Het pensioenfonds onderschrijft het belang van een duurzaam beleggingsbeleid. 

Hierbij stelt het pensioenfonds wel eisen aan de invulling: zo moet bijvoorbeeld het additionele 

kostenplaatje acceptabel zijn.  

 

7. Het beleggingsbeleid moet passen bij de ambitie en het kennis- en opleidingsniveau van 

pensioenfonds en bestuur.  

 

 Toelichting: Uitlegbaarheid en transparantie van beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen 

zijn cruciaal en dragen bij aan het vertrouwen van de deelnemer. Dat betekent dat ook 
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complexe(re) beleggingen kunnen worden aangegaan, mits het bestuur voldoende inzicht heeft 

in de werking ervan en de bijbehorende beleggingsrisico’s.  

 

8. Het pensioenfonds besteedt bewust een deel van de uitvoering van het vermogensbeheer uit. Zij 

doet dit slechts indien en voor zover er een duidelijke alignment of interest is.  
 

 Toelichting: Het bestuur van het pensioenfonds moet in control zijn en blijven. Het bestuur is in 

staat een goede fiduciair vermogensbeheerder te selecteren op zodanige wijze dat er sprake is 

van alignment of interest. Nadruk op alignment of interest en in control zijn, kan betekenen dat 

het fiduciaire vermogensbeheer bewust aan één partij wordt uitbesteed. 

 

9. Het pensioenfonds is kostenbewust.  

 

 Toelichting: De kosten moeten gezien de geleverde prestatie redelijk en daarmee uitlegbaar 

zijn. Kostenminimalisatie op zichzelf is dus geen doelstelling. 

1.3 Strategisch beleggingsbeleid  

Het bestuur van het pensioenfonds neemt als eindverantwoordelijke de strategische beslissingen 

voor het beleggingsbeleid. Hierbij wordt als uitgangspunt de relatie tussen de beleggingen en de 

pensioenverplichtingen van het pensioenfonds genomen. Daarnaast wordt bij de vaststelling van 

het strategisch beleggingsbeleid nadrukkelijk aansluiting op de doelstellingen en 

beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, gezocht. 

 

Asset Liability Management 

In verband met het geformuleerde hoofddoel van het beleggingsbeleid, is het van groot belang dat 

het langetermijnbeleggingsbeleid aansluit op de doelstellingen, het risicoprofiel en 

beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds. Hiertoe wordt periodiek een zogenoemde Asset 

Liability Managementstudie (ALM-studie) uitgevoerd. De ALM vormt onderdeel van de 

bestuurscyclus, waarbij periodiek en bij significante veranderingen in het pensioenfonds, 

beleggingsbeleid of de economie in ALM-context worden getoetst. Het bestuur beschouwt ALM als 

een inzichtverschaffend en beleidsondersteunend instrument ten behoeve van onder meer de 

vaststelling van de langetermijnassetmix. 

  

Door middel van een ALM-studie, worden mogelijke beleggingsportefeuilles in meerdere 

economische scenario’s geanalyseerd. Op basis van de resultaten wordt een lange termijn 

doelbeleggingsportefeuille vastgesteld, de normportefeuille. Naast de op lange termijn gewenste 

samenstelling van het vermogen naar beleggingscategorieën, wordt ook getoetst wat het effect is 

van de afdekking van rente- en valutarisico’s. Het risico van deze beleggingsmix en rente- en 

valuta-afdekking wordt beoordeeld op verwachte korte- en langetermijneffecten, zowel bij normale 

marktomstandigheden als bij eventuele extreme marktomstandigheden.  

 

Beleggingsrichtlijnen 

Het bestuur stelt de beleggingsrichtlijnen vast. Deze richtlijnen sluiten aan op de ALM-studie en 

overige studies en bevatten de richtlijnen met betrekking tot het beleggingsbeleid waar de uitvoerder 

zich aan dient te houden. Na elke beleidswijziging worden de beleggingsrichtlijnen geactualiseerd 

en getekend door twee bestuursleden.  

 

Herbalancering 

Het beleid is de benchmarkgewichten en de gewichten van de portefeuille jaarlijks (medio mei) terug 

te stellen naar de strategische normgewichten. Daarnaast is er ook een tussentijdse herbalancering. 

Deze zal plaatsvinden wanneer het dan geldende benchmarkgewicht (berekend op basis van 

volledig afgedekte rendementen) voor obligaties of aandelen een bandbreedte overschrijdt, dat in de 

beleggingsrichtlijnen is vermeld. De tussentijdse herbalancering geldt voor zowel beide 

beleggingscategorieën als de segmenten binnen deze beleggingscategorieën. Eind december wordt 

niet tussentijds geherbalanceerd vanwege een gebrek aan liquiditeit in de markt. Eind maart en eind 
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april wordt niet tussentijds geherbalanceerd, omdat medio mei de jaarlijkse herbalancering 

plaatsvindt. 

 

Indien zich bij het tussentijds herbalanceren bijzondere situaties voordoen, dan is afgesproken dat 

de herbalancering door de uitvoeringsorganisatie pas plaatsvindt na overleg met het bestuur, 

vertegenwoordigd door de vicevoorzitters. 

 

Door marktbewegingen wijken de feitelijke gewichten af van de strategische normgewichten. De 

marktbewegingen worden tot uitdrukking gebracht in de dynamische benchmarkgewichten. De 

operationele bandbreedte definieert het maximale en minimale portefeuillegewicht van elke 

beleggingscategorie rondom het dynamisch benchmarkgewicht.  

 

Beleggingsplan 

Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld. Het beleggingsplan geeft antwoord op de vraag hoe 

het pensioenfonds het aanstaande beleggingsjaar gaat beleggen.  

 

Prudent person 

Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent person 

regelgeving. Artikel 13a van het besluit FTK schrijft voor “Het pensioenfonds onderbouwt dat het 

strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen binnen de prudent-personregel”. Dit 

wordt jaarlijks getoetst. De certificerend actuaris voert deze toets tevens uit. 

 

Dit betekent dat het beleggingsbeleid aan de volgende voorwaarden voldoet:  

 Beleggingen zijn in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden (Artikel 135, lid 1a). 

Het strategische beleggingsbeleid is door middel van diverse ALM-studies vastgesteld. Hierin 

zijn de kosten en baten van sponsor, actieve deelnemers en inactieve deelnemers voor 

verschillende beleggingsstrategieën door het bestuur afgewogen, mede met het oog op de 

risico’s die worden gelopen. Hierbij is nadrukkelijk beheersing van het inflatierisico en daarmee 

behoud van koopkracht van pensioenuitkeringen onderdeel geweest van de analyse.  

 Beleggingen in de groep ondernemingen waartoe de sponsor behoort, bedraagt niet meer dan 

10% (Artikel 135, lid 1b). 

Het pensioenfonds heeft geen belang in Blue Sky Group B.V. 

 De beleggingen worden op marktwaarde gewaardeerd (Artikel 135, lid 1c, en Artikel 13, lid 6): 

Alle liquide beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De waardering van privaat 

vastgoed wordt uitgevoerd conform het geen in de overeenkomsten met de fund managers is 

vastgelegd. Voor ieder pensioenfonds waarin belegd wordt, worden alle objecten tenminste 

eenmaal per jaar door een externe taxateur op waarde geschat. Bij het merendeel van de 

fondsen wordt deze externe waardering echter frequenter ofwel (deels) op kwartaalbasis 

gedaan.  

 De veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn 

gewaarborgd (Artikel 13, lid 1). 

o Veiligheid (risicobeperking): In het kader van van securities lending worden alleen 

aandelen uitgeleend. Bovendien worden alleen solide staatsobligaties geaccepteerd als 

onderpand. Dit zijn staatsobligaties met een rating van minimaal AA.  

Collateral management, d.w.z. monitoring van de waarde van de contracten, vindt op 

dagbasis plaats, waarbij alleen staatsobligaties met minimaal een AA-rating worden 

geaccepteerd als onderpand. Alle effecten zijn ondergebracht bij bewaarnemer 

Northern Trust (custodian). Een overzicht van de stukken in bezit van het 

pensioenfonds kan op dagbasis worden opgevraagd. Derivatencontracten worden 

afgesloten met geselecteerde banken die het standaard ISDA / CSA contract van Blue 

Sky Group hebben ondertekend. In dit contract wordt onder andere geregeld dat ook op 

dagbasis collateral wordt uitgewisseld met de geselecteerde banken. Dit collateral 

bestaat ook alleen uit staatsobligaties van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en 

Nederland. 
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o Veiligheid (risicomonitoring): Door Blue Sky Group wordt maandelijks de ontwikkeling 

van de dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen gemonitord en gerapporteerd. Op 

kwartaalbasis wordt de tracking error ten opzichte van het actief risicobudget, 

renterisico, valutarisico, dekkingsgraad-at-risk en het raken van de 

herbalanceringsgrenzen gerapporteerd aan het bestuur.  

o Kwaliteit: Blue Sky Group bewaakt de kwaliteit van de beleggingen bij de externe 

vermogensbeheerders door hun beleggingsbeslissingen te toetsen aan de hand van de 

afgesloten beleggingsovereenkomst. Daarnaast beoordeelt de custodian Northern Trust 

op dagbasis of de externe vermogensbeheerders geen beleggingen doen die niet zijn 

toegestaan volgens de beleggingsovereenkomst. 

o Liquiditeit: Het pensioenfonds beschikt met een percentage van meer dan 85% van de 

portefeuille belegd in publieke markten van de beleggingen over voldoende liquide 

beleggingen om te allen tijde te voldoen aan de betalingen in het kader van de interest 

swaps, de valutatermijncontracten en de pensioenuitkeringen. 

 De aard en duur beleggingen dienen te stroken met verplichtingen (artikel 13, lid 2).  

Het pensioenfonds dekt met haar matching portefeuille en renteswaps de nominale 

verplichtingen op UFR gedeeltelijk af – afhankelijk van de rentestand. Hiermee is een deel tot 

een groot deel van de beleggingen qua duur afgestemd met de verplichtingen van het 

pensioenfonds.  

 Er wordt hoofdzakelijk belegd op gereglementeerde markten (artikel 13, lid 3). 

Alle beleggingen met uitzondering van Privaat Onroerend goed (target-allocatie 8% van de 

portefeuille) en beleggingen in Nederlandse Woninghypotheken (allocatie ruim 6%). 

 Er worden alleen derivatencontracten afgesloten wanneer deze bijdrage aan 

risicovermindering (Artikel 13, lid 4 ) dan wel een doeltreffend portefeuillebeheer 

vergemakkelijken. 

Het pensioenfonds heeft de volgende soorten derivatencontracten afgesloten ten behoeve van 

het verminderen van het risicoprofiel van het pensioenfonds: 
1. Valutatermijncontracten - ter afdekking van het valutarisico. 

2. Renteswaps - ter afdekking van het renterisico 

Daarnaast worden er ook derivaten ingezet om het portefeuillebeheer te vergemakkelijken. 

Binnen de verschillende mandaten van de externe vermogensbeheerders wordt in sommige 

gevallen gewerkt met derivaten om tot een efficiëntere portefeuille-uitvoering te komen. 

 De beleggingen met uitzondering van staatsobligaties zijn gediversifieerd (artikel 13, lid 5 en 

artikel 135, lid 1c). De beleggingen zijn gediversifieerd naar beleggingscategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Beleggingsbeleid  

De strategische normgewichten en bandbreedtes van het pensioenfonds zijn te vinden in tabel 1 op 

de volgende pagina. 
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Beleggingscategorie Strategie Gewicht  Strategische 

bandbreedte* 

Bandbreedte 

Vastrentende waarden  55%  +/- 5,5%  

 Eurozone staatsobligaties 

10-15 AAA-AA 

 5,5%  ** 

 Eurozone staatsobligaties 

15+ AAA 

 16,5%  ** 

 Wereldwijde 

bedrijfsobligaties 

 2,75%  +/- 1,10% 

 Wereldwijde high yield 

obligaties 

 4,125%  +/- 1,10% 

 Wereldwijde leveraged 

loans 

 4,125%  +/- 1,10% 

 EMD hard currency  8,25%  +/- 1,65% 

 Nederlandse 

woninghypotheken 

 13,75%  ** 

Aandelen  35,0%  +/- 3,5%  

 Wereldwijd large & mid 

cap 

 17,15%  +/- 3,00% 

 Wereldwijd small cap  5,60%  +/- 1,10% 

 Wereldwijd low vol  7,00%  +/- 1,10% 

 Opkomende markten  5,25%  +/- 1,10% 

Vastgoed  10,0%    

 Europa publiek  0,7%  +/- 0,40%*** 

 Noord-Amerika publiek  0,7%  +/- 0,40%*** 

 Azië Pacific publiek  0,6%  +/- 0,40%*** 

 Europa privaat  4,5%   

 Noord-Amerika privaat  2,0%   

 Azië Pacific privaat  1,5%   

Liquide middelen   0,0%   

Totaal  100% 100%   

*Absolute bandbreedtes 

** Voor de gezamenlijke drie portefeuilles met een gewicht van 35,75% geldt een bandbreedte van +/- 5,00%. 

*** Deze bandbreedte geldt voor publiek en privaat gezamenlijk. Dit betekent dat Europa privaat en Europa publiek 

gezamenlijk een bandbreedte heeft van 0,4%. Hetzelfde geldt voor Noord-Amerika en Azië-Pacific. 

Tabel 1: strategische normgewichten en bandbreedtes 

 

Rentebeleid 

Het pensioenfonds dekt op dit moment ruim 50% van het renterisico af. Er ligt geen bandbreedte 

om dit percentage, maar er is wel een ondergrens van 45%. 

 

Het pensioenfonds verhoogt zijn renteafdekking naar 60% wanneer de 20-swaprente groter is dan 

3% en de 20-jaars break-even-inflatie kleiner is dan 2,5%. Er ligt geen bandbreedte om dit 

percentage, maar er is wel een ondergrens van 55%. Bijsturing vindt plaats onafhankelijk van de 

hoogte van de break-even-inflatie.  
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Het pensioenfonds verhoogt zijn renteafdekking naar 75% wanneer de 20-jaars swaprente groter is 

dan 3,5% en de 20-jaars break-even-inflatie kleiner is dan 2,5%. Er ligt om dit 

renteafdekkingspercentage wel een bandbreedte met een ondergrens van 70% en een bovengrens 

van 80%.  

 

De renteafdekking wordt alleen actief verhoogd en niet actief verlaagd.  

 

Wanneer één van bovengenoemde triggers wordt geraakt, neemt de uitvoeringsorganisatie contact 

op met de vicevoorzitters. 

 
De volgende categorieën worden meegenomen in de berekening van de renteafdekking: Eurozone 
staatsobligaties 10-15 AAA-AA, Eurozone staatsobligaties15+ AAA, Wereldwijde bedrijfsobligaties, 
Nederlandse woninghypotheken, nominale renteswaps en een geldmarktfonds. 
 
Het fonds begrenst het renterisico met looptijdblokken. Bij de invulling van de matchingportefeuille 
wordt rekening gehouden met vier looptijdblokken van tien jaar, en een laatste looptijdblok voor de 
langstlopende verplichtingen. De rentegevoeligheid van de kasstromen van de verplichtingen en de 
matching portefeuille worden in deze verschillende looptijdblokken op elkaar aangesloten. Elk 
individueel looptijdblok wordt begrensd met een operationele bandbreedte van maximaal 1,75% 
dekkingsgraadimpact. Indien op kwartaaleinde een grens wordt overschreden vindt bijsturing 
plaats. De looptijdblokken per looptijdblok worden begrensd met een operationele bandbreedte van 
maximaal 1,75% dekkingsgraadimpact.  
 

Valutabeleid 

In onderstaande tabel is de bandbreedte per af te dekken valuta gegeven. 

 

Valuta afdekking Norm Bandbreedte 

USD 100% +/- 1% 

GBP, JPY, CAD, AUD en 

SEK 

100% +/- 5% 

Tabel 2: valuta-afdekking Blue Sky Group pensioenfonds 

 
Voor de beleggingscategorie Aandelen ontwikkelde markten worden Hong Kong dollars afgedekt 
door middel van Amerikaanse dollars. 
 
Aandelen opkomende markten worden niet afgedekt. 
 
De valuta-afdekking wordt maandelijks, in één van de laatste vijf werkdagen van de 
maand, bijgestuurd tot binnen de bandbreedte. Het valutarisico in transacties wordt in principe 
afgedekt conform bovenstaande tabel. Vanuit efficiëntieoverwegingen kan bij transacties tot een 
(exposure) omvang van € 100.000 hiervan worden afgeweken (geen afdekking). 
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2 Uitvoering van vermogensbeheer  

2.1 Uitvoering en verantwoordelijkheid beleggingsbeleid  

Het bestuur van het pensioenfonds heeft Blue Sky Group aangesteld als (fiduciair) 

vermogensbeheerder voor de advisering over het strategische beleggingsbeleid. 

 

Naast de dienstverleningsovereenkomst die de uitbestedingsrelatie vormgeeft, heeft het bestuur 

van het pensioenfonds ook criteria opgesteld waaraan externe partijen (die worden aangesteld 

voor het uitvoeren van werkzaamheden door/namens het pensioenfonds) moeten voldoen. Deze 

criteria zijn vastgelegd in een integriteitplan. Het bestuur controleert de werkwijze van Blue Sky 

Group als (fiduciair) vermogensbeheerder onder andere door middel van periodieke beoordeling 

van de ISAE3402-rapportage inclusief “In Control Statement” die Blue Sky Group uitbrengt. De 

navolgende beschrijving is de werkwijze zoals Blue Sky Group die hanteert en die in de rapportage 

is beschreven. De werkwijze wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. 

2.2 Intern / extern beheer  

Het operationele vermogensbeheer is door Blue Sky Group grotendeels uitbesteed. Binnen de 

uitvoeringsorganisatie vindt het liquiditeitenbeheer plaats. Daarnaast worden de rentehedges en 

valutahedges intern uitgevoerd.  

Het extern beheerde vermogen is via de Blue Sky Beleggingspools verdeeld over diverse externe 

vermogensbeheerders via beleggingsfondsen/-mandaten. Bij de selectie van de 

vermogensbeheerders wordt expliciet gekeken naar eisen/wensen van het pensioenfonds. 

 

Bij de selectie werkt de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group met een long list gebaseerd op data 

van diverse bronnen. De selectie van een vermogensbeheerder vindt plaats op basis van site visits 

en diverse selectiecriteria. Integriteit vormt expliciet onderdeel van deze criteria. De 

vermogensbeheerders van de mandaten en beleggingsfondsen bepalen de stijl van beleggen 

evenals de verdeling van het fondsbezit over sectoren/regio’s/valuta’s, maar dienen daarin 

uiteraard de doelstelling en limieten die namens de Blue Sky Beleggingspools worden opgelegd in 

acht te nemen. Hierop wordt toegezien door portfoliomanagement (PFM) binnen de afdeling 

vermogensbeheer, als ook door de afdeling Performance & Risk.  

Met elke vermogensbeheerder worden heldere beleggingsrichtlijnen afgesproken, waarbinnen de 

beheerder kan beleggen. Nadat een vermogensbeheerder is geselecteerd, worden de resultaten 

van en de ontwikkelingen rond deze vermogensbeheerder gevolgd met behulp van een 

gestructureerd monitoring-proces. Minimaal op kwartaalbasis vinden monitoringgesprekken plaats, 

waarin in ieder geval de performance, het team, het proces, de stijl en ontwikkelingen worden 

doorgesproken. Daarnaast beoordeelt de custodian Northern Trust op dagbasis of de externe 

vermogensbeheerders geen beleggingen doen die niet zijn toegestaan volgens de 

beleggingsovereenkomst. 

 

De Blue Sky Beleggingspools voldoen aan de internationale richtlijnen van GIPS (Global 

Investment Performance Standards). Dat wil zeggen dat bij de inrichting van de pools, de 

beschrijving van het mandaat, de methode van waardering en berekening van rendementen ‘best 

practices’ worden gevolgd. 

2.3 Instrumenten  

Het pensioenfonds beoordeelt elke belegging op grond van risico- en rendementsoverwegingen in 

relatie tot de verplichtingenstructuur. Er wordt uitsluitend belegd in categorieën waarvan het 

risicoprofiel voldoende bekend is. Nieuwe instrumenten worden door de uitvoeringsorganisatie 

uitvoerig getest: werkt het zoals gedacht, hoe kunnen we de risico’s meten en hoe wordt het 

rendement berekend? Pas dan wordt een voorstel voor beleggen in deze nieuwe instrumenten 
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gedaan. De daadwerkelijke belegging vindt uiteraard pas plaats na verkregen goedkeuring van het 

bestuur.  

 

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille kunnen financiële derivaten worden ingezet. Deze 

kunnen worden ingezet voor hedging-doeleinden en efficiënt portefeuillebeheer. In het kader van 

het beheer van de valuta- en renterisico’s is het toegestaan over-the-counter (OTC) derivaten te 

kopen en te verkopen, mits aan de volgende specifieke richtlijnen wordt voldaan:  

 Diversificatie van tegenpartijen dient te worden nagestreefd; 

 Posities in OTC-derivaten kunnen alleen worden aangegaan met geselecteerde 

banken, die het Blue Sky Group standaard ISDA /CSA contract hebben ondertekend;  

 De afdeling Performance & Risk bewaakt de totale geaggregeerde exposure van de 

posities in de beleggingsportefeuille. 

2.4 Rapportage  

Blue Sky Group rapporteert op maandbasis de behaalde beleggingsresultaten. Op kwartaalbasis 

wordt een uitvoerig rapport beschikbaar gesteld, waarin het gevoerde beleggingsbeleid met het 

pensioenfonds wordt besproken. Ook wordt in het jaarverslag van het pensioenfonds 

verantwoording afgelegd over het gevoerde beleggingsbeleid en de resultaten hiervan.  

In de rapportage wordt inzicht gegeven in de dekkingsgraad van het pensioenfonds, de 

ontwikkeling van de dekkingsgraad ten opzichte van het vorige kwartaal, inzicht in integrale risico’s, 

het genomen beleggingsrisico en de behaalde rendementen. 

2.5 ESG-beleid 

2.5.1 Wettelijk kader en uitsluitingen 

 

Het pensioenfonds houdt zich aan de wet en volgt artikel 21a van het Besluit Marktmisbruik (2013) 

uit de Wet op het financieel toezicht. Het wil niet betrokken zijn bij de productie of distributie van 

wapens die volgens internationaal recht verboden zijn, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het 

Verdrag van Dublin inzake clustermunitie (2008). Ondernemingen die clustermunitie produceren of 

distribueren worden uitgesloten van elke vorm van investering. Dit uitsluitingsbeleid is vastgelegd 

in de contracten met externe vermogensbeheerders. Indien de bewaarder van de effecten 

onverhoopt toch een schending constateert, wordt Blue Sky Group onverwijld op de hoogte gesteld 

en wordt actie ondernomen.  

 

Het bestuur heeft bovendien besloten om niet te beleggen in: 

 de wettelijk uitgesloten ondernemingen (clustermunitie). 

 bedrijven die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de 

maatschappij (schendingen van de principes van de UN Global Compact). 

 bedrijven met grote betrokkenheid bij tabaksproducten.  

 bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Hierbij zijn producenten van 

nucleaire wapens die gevestigd zijn in een land waarbij dit geoorloofd is conform het non-

proliferatieverdrag uitgezonderd.  

 leningen van centrale én lokale overheden van landen, die worden gesanctioneerd door de 

VN en/of EU. 
 

2.5.2 Actieve opstelling als belegger 

 

Instructie aan externe vermogensbeheerders  

ESG is geïntegreerd in de beleggingsstrategie door middel van een ESG-vragenlijst, die wordt 

gebruikt voor de selectie van externe vermogensbeheerders Uitvoeringsorganisatie Blue Sky 

Group is door het pensioenfonds gemandateerd een actieve dialoog met de externe 

vermogensbeheerders te onderhouden en dringt er bij hen op aan PRI (Principles for Responsible 

Investment) te onderschrijven. Externe vermogensbeheerders van liquide beleggingen moeten 
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ondertekenaar zijn van de PRI. De externe vermogensbeheerders worden opgeroepen om bij de 

investeringsbeslissingen niet alleen financiële aspecten mee te nemen in de risico-

rendementsafweging, maar ook maatschappelijke zoals vervuiling, arbeidsnormen en corruptie. 

Hiervoor hanteert het pensioenfonds de UN Global Compact als richtsnoer. De externe 

vermogensbeheerders moeten de uitsluitingslijsten van het fonds overnemen en hanteren. De 

externe vermogensbeheerders staan vervolgens in contact met de ondernemingen en overheden 

waaraan kapitaal wordt verschaft. Het fonds hecht veel waarde aan open communicatie en 

duidelijke rapportage en ziet dit als onderdeel van het bereiken van de lange-termijndoelstellingen. 

 

Gebruik van stemrecht  

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het 

pensioenfonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het 

pensioenfonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel 

van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarom wordt gestemd op 

basis van de richtsnoeren International Corporate Governance Network (ICGN).Voor 

aandeelhoudersvoorstellen die betrekking tot de domeinen milieu en sociaal wordt gestemd in lijn 

met UN Global Compact (UNGC). Over de uitgebrachte stemmen wordt periodiek gerapporteerd. 

Het stembeleid is gecentraliseerd, een externe partij is aangesteld om het stembeleid uit te voeren 

en per kwartaal erover te rapporteren. Het pensioenfonds geeft invulling aan betrokken 

aandeelhouderschap door transparant te zijn over beleggingen en betrokkenheidsactiviteiten. Het 

pensioenfonds voert de hiervoor genoemde activiteiten niet uit met betrekking tot AirFrance/KLM, 

om de schijn van belangenverstrengeling via de aandeelhouders van Blue Sky Group, de KLM 

Pensioenfondsen, te voorkomen. 
 

2.5.3 Gezamenlijke actie 
 

Blue Sky Group participeert namens het pensioenfonds direct of indirect in de volgende fora die 

maatschappelijk verantwoord beleggen bevorderen. 

 

GRESB  

De doelstelling van Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is om zowel 

institutionele investeerders in vastgoed, als beursgenoteerde vastgoedbeleggers en private 

fondsen te ondersteunen in het monitoren en managen van hun duurzaamheidprestaties. Hiermee 

zijn zij beter voorbereid op de strenger wordende wet- en regelgeving ten aanzien van 

duurzaamheid.  

 

IVBN, INREV, ANREV en AFIRE  

Het pensioenfonds ondersteunt de collectieve activiteiten van vier organisaties die zich sterk 

maken voor de bevordering van integriteit, transparantie en het investeringsklimaat in de 

vastgoedsector. Deze zijn: De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland 

(IVBN), de European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV), de 

Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (ANREV) en de Association of 

Foreign Investors in Real Estate (AFIRE).  

 

2.5.4 Communicatie 
 

Het bestuur wordt jaarlijks door Blue Sky Group geïnformeerd over de portefeuilles en de acties die 

zijn ondernomen. 

2.6 Integriteit 

Het integriteitbeleid van het pensioenfonds Blue Sky Group is vastgelegd in artikel 1.7.5 van de 

actuariële en bedrijfstechnische nota. 
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2.7 Kostenbeheersing  

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het pensioenfonds geen andere kosten dan die 

welke redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd 

vermogen en de doelstelling van het pensioenfonds. Daarnaast krijgt het pensioenfonds tevens 

inzicht in een jaarlijks benchmarkonderzoek over de hoogte van deze uitvoeringskosten in 

vergelijking met de uitvoeringskosten van andere pensioenfondsen. Het pensioenfonds rapporteert 

over de kosten in zijn jaarverslag. 

2.8 Deskundigheid  

Het bestuur draagt er zorg voor dat het in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de 

deskundigheid die nodig is voor:  

 Een optimaal beleggingsresultaat; en  

 Een professioneel beheer van de beleggingen; en  

 De beheersing van de risico’s die verbonden zijn aan beleggen.  

Het bestuur heeft zijn deskundigheidsbeleid vastgelegd in een deskundigheidsplan en evalueert dit 

periodiek. 
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3 Risico en rendement  

Voor het bereiken van de beleggingsdoelstelling is het belangrijk dat er een gedegen risicobeleid 

wordt gevoerd en dat de behaalde resultaten worden geëvalueerd. In deze paragraaf wordt 

beschreven hoe het pensioenfonds een solide risicobeheersing en resultatenanalyse waarborgt.  

3.1 Waarderingsgrondslagen  

Voor alle bezittingen geldt dat zij gewaardeerd worden tegen de marktwaarde op het moment van 

meten. Indien er geen beurswaarde beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat er geen officiële notering 

bestaat voor de betreffende investering, worden de bezittingen gewaardeerd tegen intrinsieke 

waarde.  

3.2 Risicobeheersing  

Risicomanagement in de context van het beleggingsbeleid zoals gedocumenteerd in deze nota 

omvat een aantal dimensies en aspecten.  

Op de dimensie van het strategisch besluitvormend niveau is het risicomanagement geïntegreerd 

in de totstandkoming van het strategische beleggingsbeleid, door uitvoering van ALM-studies en 

opstellen van het beleggingsplan. De aannames over rendementen, correlaties, rente- en 

inflatieontwikkeling, etc. - die als uitgangspunten voor de ALM-modellering en simulaties worden 

gehanteerd - worden zorgvuldig gevalideerd. De vertaling van de ALM-studieresultaten naar 

voorgesteld beleid, gegeven de pensioenambities en de afgesproken financieringsniveaus, wordt 

nadrukkelijk niet uitsluitend op rendementsverwachtingen beoordeeld, maar ook op robuustheid 

tegen schokken op de financiële markten, wijzigende vooruitzichten op de financiële markten door 

gewijzigde economische omstandigheden en een verantwoord risicoprofiel gelet op de aanwezige 

buffers van het pensioenfonds. Het beleggingsbeleid en risicotolerantie zijn dekkingsgraad 

georiënteerd.  

 

De Performance & Risk bewaakt onafhankelijk van de afdeling beleggingen en de externe 

uitvoerders van het vermogensbeheer de performance van de beleggingsportefeuille en de mate 

waarin het pensioenfonds aan beleggingsrisico’s is blootgesteld.  

Op uitvoerend niveau (operationeel) is een aantal risicomanagement maatregelen getroffen. De 

leidende beginselen hierbij zijn dat:  

 Meting en rapportage plaats vindt op een afdeling die onafhankelijk van de 

beleggingsafdeling opereert (i.c. Performance & Risk); 

 Doorlopend getoetst moet worden dat het portefeuillebeheer plaatsvindt binnen de 

richtlijnen, beperkingen, beleidskaders en beleggingsplan; 

 Alle betrokkenen in het beleggingsproces (bestuur, directie Blue Sky Group en afdeling 

vermogensbeheer en - waar van toepassing - externe manager(s)) tijdig en doorlopend 

moeten worden voorzien van accurate informatie over portefeuilleperformance en de 

financiële positie van het pensioenfonds;  

 Er transparant en onafhankelijk toezicht moet zijn op de uitvoering van het 

beleggingsbeleid door betrokkenen, zodanig dat inefficiënties (‘implementation short 

fall’) worden gesignaleerd en waar mogelijk voorkomen; 

 Er een zodanig systeem van juridische, administratieve en interne 

beheersingsmaatregelen wordt ingericht en onderhouden dat de effecten van het 

pensioenfonds te allen tijde juridisch zijn afgezonderd van Blue Sky Group of een 

externe vermogensbeheerder; 

 Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij internationaal geaccepteerde standaarden.  
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3.3 Resultaatmeting  

Maandelijks rapporteert Blue Sky Group de performance van het pensioenfonds (dekkingsgraad, 

rendement) aan het bestuur. Op kwartaalbasis ontvangt het bestuur een uitgebreide rapportage. 

Deze rapportages geven een goed beeld over de herkomst van het rendement en de genomen 

risico’s.  

3.4 Resultaatevaluatie  

Beleggingsresultaten worden afgezet tegen een van tevoren door het bestuur vastgestelde 

benchmark. Deze benchmark fungeert als graadmeter voor het gevoerde beleid en verschaft 

inzicht in het behaalde resultaat. Op kwartaalbasis evalueert het bestuur de beleggingsresultaten 

aan de hand van resultaatrapportages. 
 

De uitkomsten van de resultaatsevaluatie kunnen voor het bestuur aanleiding zijn om 

vervolgstappen te ondernemen. Te denken valt aan het stellen van vervolgvragen aan de 

uitvoeringsorganisatie of vermogensbeheerder, het aanpassen van beleggingsmandaten of het 

opstarten van een diepgaander onderzoek naar de inhoudelijke achtergrond van de uitkomsten. 
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 

 

ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota. Een wettelijk voorgeschreven nota waarin 

de hoofdlijnen van de pensioenregeling, de actuariële grondslagen, de 

financieringsopzet, de sturingsmiddelen, het beleggingsbeleid en de 

organisatorische opzet van een pensioenfonds zijn beschreven. 

ALM-studie Studie waarbij in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en 

de pensioenverplichtingen wordt geanalyseerd ter toetsing van het premiebeleid, 

indexeringsbeleid en beleggingsbeleid. 

Benchmark Objectieve maatstaf voor prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld 

beleggingsperformance, kosten of serviceniveau. 

Dekkingsgraad In een percentage uitgedrukte verhouding tussen het totale vermogen en de 

pensioenverplichtingen van een pensioenfonds. 

Derivaten Van effecten afgeleide financiële instrumenten die geen of een geringe 

vermogensoverdracht kennen, zoals opties, futures en swaps. De 

prijsontwikkeling is (mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de 

onderliggende waarde. 

GIPS Global Investment Performance Standards. Vormen een wereldwijde standaard 

voor de berekening en presentatie van historische beleggingsperformance door 

vermogensbeheerders. 

Herbalancering Aanpassing van de assetmix van de beleggingsportefeuille op basis van de 

gewenste strategische verdeling naar beleggingscategorieën. 

ISDA International Swaps and Derivatives Association. Standaardcontract voor OTC-

transacties in derivaten. 

Marktwaarde Bedrag waarvoor een belegging of een verplichting kan worden afgewikkeld 

tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die 

onafhankelijk zijn. De marktwaarde is meestal gebaseerd op actuele marktprijzen. 

OTC-transacties Over-the-counter-transacties ofwel onderhandse transacties. 

Overlaymanagement Activiteit waarbij voor de totale beleggingsportefeuille het valutarisico 

(valutaoverlay) of het renterisico (renteoverlay) wordt veranderd. 

Rentemismatchrisico Verschil in rentegevoeligheid tussen de beleggings-portefeuille en de 

pensioenverplichtingen. De rentegevoeligheid is de mate waarin de marktwaarde 

verandert als gevolg van veranderingen in de marktrente. 

Strategische assetallocatie Langetermijnverdeling van de beleggingen over beleggingscategorieën 

(voornamelijk aandelen, obligaties en onroerend goed) en segmenten (regio, stijl 

of anderszins) daarbinnen. Is gebaseerd op ALM-studie. Securities lending

 Uitlenen van effecten voor een vastgestelde periode aan derden in ruil voor een 

geldelijke vergoeding. 

Valutarisico Risico dat waarde van beleggingen verandert als gevolg van veranderingen in 

valutakoersen. 

 



• • • • • • • • • • • • • • • • 

Blue Sky Group Pensioenfonds BSG Beleggingsrichtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pensioenfonds Blue Sky Group 

Beleggingsrichtlijnen 

Amstelveen, 14 april 2020 



• • • • • • • • • • • • • • • • 

Blue Sky Group Pensioenfonds BSG Beleggingsrichtlijnen 

Inhoud 

1 Doelstelling en investment beliefs 3 

1.1 Doelstelling pensioenfonds 3 

1.2 Investment beliefs 4 

2 Strategisch beleid 5 

2.1 Strategische normgewichten en bandbreedtes 5 

2.2 Rentebeleid 6 

2.3 Valutabeleid 7 

2.4 Benchmarks 8 

3 Illiquide en private beleggingen 9 

4 Risicobeheersing 11 

4.1 Risicobudget 11 

4.2 Derivaten- en kasgeldrestricties 11 

4.3 Securities lending 12 

5 Toegestane instrumenten 13 

6 ESG criteria 14 

7 Ondertekening 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• • • • • • • • • • • • • • • • 

3 | 15 Blue Sky Group Pensioenfonds BSG Beleggingsrichtlijnen      

Controle en Uitvoering: 

Beleidsformulering, Uitvoering, 

Organisatie, Governance, Controle 

Investment: 

Optimaal rendement binnen 

aanvaardbaar risicoprofiel 

Doelstelling pensioenfonds: 

Welvaartsvast pensioen 

1 Doelstelling en investment beliefs 

1.1 Doelstelling pensioenfonds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het Pensioenfonds BSG is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor het 

personeel van Blue Sky Group. Het pensioenfonds heeft als doelstelling het uitvoeren van de 

pensioenregeling, overeengekomen tussen Blue Sky Group en het arbeidsvoorwaardelijk overleg en 

vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. Het waarborgen van nominale 

pensioenaanspraken van de deelnemers en het nastreven van het behoud van een welvaartsvast 

pensioen tijdens een actief dienstverband en zo veel mogelijk koopkrachtbehoud na een actief 

dienstverband, met acceptabele risico’s voor de premiebetalers, is de vertaling van dit doel. Hoofddoel 

van het beleggingsbeleid is het, binnen aanvaardbare risicogrenzen, leveren van een optimale 

bijdrage aan het veiligstellen van de pensioenaanspraken. Hieruit vloeit voort dat wordt gestreefd naar 

een optimaal rendement binnen een aanvaardbaar risicoprofiel versus de verplichtingen van het 

pensioenfonds. 

 

  

Figuur 1 – Doelstelling pensioenfonds, bron: Blue Sky Group & Pensioenfonds BSG 
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1.2 Investment beliefs 
 

 
De investment beliefs van pensioenfonds Blue Sky Group zijn als volgt geformuleerd (versie maart 
2016):  
  

1. Voor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen van 
beleggingsrisico’s noodzakelijk.  

2. De verplichtingenstructuur is leidend voor het strategische beleggingsbeleid, waarin de 
afweging van risico en rendement expliciet wordt vastgelegd.  

3. De diversificatie van beleggingen over beleggingscategorieën en over regio’s/stijlen binnen 
beleggingscategorieën is een belangrijke maatregel voor risicobeheersing.  

4. Het vermogensbeheer wordt in beginsel door middel van een passieve beleggingsstijl ingericht. 
Het pensioenfonds kiest in specifieke gevallen voor actief beheer, mits de toegevoegde waarde 
na kosten dit rechtvaardigt.  

5. Elke beleggingsbeslissing dient te passen binnen het vastgestelde integrale 
risicomanagementbeleid van het fonds, zowel op de korte als op lange termijn.  

6. Het pensioenfonds is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij geeft 
hieraan gehoor door onder andere duurzaamheid te integreren in het beleggingsbeleid.  

7. Het beleggingsbeleid moet passen bij de ambitie en het kennis- en opleidingsniveau van 
pensioenfonds en bestuur.  

8. Het pensioenfonds besteedt bewust een deel van de uitvoering van het vermogensbeheer uit. 
Zij doet dit slechts indien en voor zover er een duidelijke alignment of interest is.  

9. Het pensioenfonds is kostenbewust.  
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2 Strategisch beleid 

2.1 Strategische normgewichten en bandbreedtes 
 

Beleggingscategorie Strategie Gewicht  Strategische 

bandbreedte* 

Bandbreedtes 

subcategorieën 

Vastrentende waarden  55%  +/- 5,5%  

 Eurozone staatsobligaties 10-15 

AAA-AA 

 5,5%  

+/- 5,00%**  Eurozone staatsobligaties 15+ 

AAA 

 16,5% 

 Nederlandse woninghypotheken  13,75% 

 Wereldwijde bedrijfsobligaties  2,75%  +/- 1,10% 

 Wereldwijde high yield obligaties  4,125%  +/- 1,10% 

 Wereldwijde leveraged loans  4,125%  +/- 1,10% 

 EMD hard currency  8,25%  +/- 1,65% 

Aandelen  35,0%  +/- 3,5%  

 Wereldwijd large & mid cap  17,15%  +/- 3,00% 

 Wereldwijd small cap  5,60%  +/- 1,10% 

 Wereldwijd low vol  7,00%  +/- 1,10% 

 Opkomende markten  5,25%  +/- 1,10% 

Vastgoed  10,0%    

 Europa publiek  0,7%  +/- 0,40%*** 

 Noord-Amerika publiek  0,7%  +/- 0,40%*** 

 Azië Pacific publiek  0,6%  +/- 0,40%*** 

 Europa privaat  4,5%  N.v.t. 

 Noord-Amerika privaat  2,0%  N.v.t. 

 Azië Pacific privaat  1,5%  N.v.t. 

Liquide middelen   0,0%   

Totaal  100% 100%    

*Absolute bandbreedtes 
** Deze bandbreedte geldt voor de gezamenlijke drie portefeuilles met een gewicht van 35,75%.  
*** Deze bandbreedte geldt voor publiek en privaat gezamenlijk. Dit betekent dat Europa privaat en Europa publiek gezamenlijk 
een bandbreedte heeft van 0,4%. Hetzelfde geldt voor Noord-Amerika en Azië-Pacific 

 
De portefeuille vastrentende waarden is in transitie vanaf november 2019. Bij de herbalancering in mei 
2020 zijn naar verwachting de bovenstaande allocaties ingevuld. 
 
Door marktbewegingen wijken de feitelijke gewichten af van de strategische normgewichten. De 
marktbewegingen worden tot uitdrukking gebracht in de dynamische benchmarkgewichten 
(strategische norm met drift benchmarkgewichten). De operationele bandbreedte definieert het 
maximale en minimale portefeuillegewicht van elke beleggingscategorie rondom het dynamisch 
benchmarkgewicht 
(strategische met drift benchmarkgewicht). Deze bandbreedte is ten behoeve van efficiënt 
portefeuillebeheer. De feitelijke portefeuille mag per categorie 0,5%-punt afwijken van de dynamische 
benchmark (strategische norm met drift benchmark) en +/- 1 %-punt voor liquide middelen. De 
richtlijnen voor de operationele bandbreedtes gelden alleen voor het liquide deel van de portefeuille. 
Controle hierop en eventuele bijsturing vindt plaats op basis van de asset allocatie op maandeinde (ex 
post). Daarnaast wordt voordat een transactie wordt uitgevoerd gecontroleerd of deze binnen de 
bandbreedte valt (ex ante). 
 
De bandbreedtes op subcategorieën begrenzen de afwijking van de beleggingsportefeuille van de 
strategische norm binnen één of meerdere beleggingscategorieën ontstaat. De bandbreedtes hebben 
een signaleringsfunctie om met het pensioenfonds in overleg te treden. Bij overschrijding van een 
grens op een subcategorie zullen de gewichten van deze subcategorieën binnen de hoofdcategorie, 
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na afstemming met het pensioenfonds, worden geherbalanceerd naar de strategische gewichten. 
Voordat een transactie wordt uitgevoerd, wordt (ex ante) gecontroleerd of deze binnen de 
bandbreedte valt. (Ex post) controle op de bandbreedtes en eventuele bijsturing vindt plaats op basis 
van de feitelijke portefeuille op maandeinde. De bandbreedtes worden toegevoegd aan de 
herbalanceringsgrenzen van de hoofdcategorieën. Deze worden dan meegenomen in de tussentijdse 
herbalanceringstoets. 
 
Herbalancering naar de strategische gewichten vindt plaats in de maand mei. Als het gewicht voor 
obligaties en/of aandelen in de dynamische benchmark op maandeinde buiten de vermelde strategische 
bandbreedte valt, vindt, na afstemming met het pensioenfonds, tussentijdse herbalancering plaats. 

Hierbij wordt in principe geherbalanceerd naar het strategisch normgewicht. 
 
Door marktbewegingen wijken de feitelijke gewichten af van de strategische normgewichten. De 
marktbewegingen worden tot uitdrukking gebracht in de dynamische benchmarkgewichten. De 
operationele bandbreedte definieert het maximale en minimale portefeuillegewicht van elke 
beleggingscategorie rondom het dynamisch benchmarkgewicht.  
 

2.2 Rentebeleid 
 

Het pensioenfonds dekt op dit moment 50% van het renterisico af. Er ligt geen bandbreedte om dit 

percentage, maar er is wel een ondergrens van 45%. 

 

Het pensioenfonds verhoogt zijn renteafdekking naar 60% wanneer de 20-swaprente groter is dan 3% 

en de 20-jaars break-even-inflatie kleiner is dan 2,5%. Er ligt geen bandbreedte om dit percentage, 

maar er is wel een ondergrens van 55%. Bijsturing vindt plaats onafhankelijk van de hoogte van de 

break-even-inflatie.  

 

Het pensioenfonds verhoogt zijn renteafdekking naar 75% wanneer de 20-jaars swaprente groter is 

dan 3,5% en de 20-jaars break-even-inflatie kleiner is dan 2,5%. Er ligt om dit 

renteafdekkingspercentage wel een bandbreedte met een ondergrens van 70% en een bovengrens 

van 80%.  

 

De renteafdekking wordt alleen actief verhoogd en niet actief verlaagd.  

 

Wanneer één van bovengenoemde triggers wordt geraakt, neemt de uitvoeringsorganisatie contact op 

met de portefeuillehouders. 
 
Nadergenoemde categorieën worden meegenomen in de berekening van de rente-afdekking: 
Eurozone staatsobligaties 10-15 AAA-AA, Eurozone staatsobligaties 15+ AAA, wereldwijde 
bedrijfsobligaties uitgegeven in euro’s (gecorrigeerd voor kredietrisico), Nederlandse 
woninghypotheken, renteswaps en het geldmarktfonds.  
 
Het pensioenfonds begrenst het renterisico met looptijdblokken. Bij de invulling van de matching 
portefeuille wordt rekening gehouden met vier looptijdblokken van tien jaar, en een laatste looptijdblok 
voor de langstlopende verplichtingen. De rentegevoeligheid van de kasstromen van de verplichtingen 
en de matching portefeuille worden in deze verschillende looptijdblokken op elkaar aangesloten. De 
looptijdblokken worden begrensd met een operationele bandbreedte van maximaal 1,75% 
dekkingsgraadimpact. 
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2.3 Valutabeleid 
 
In onderstaande tabel is de bandbreedte per af te dekken valuta gegeven. 
 

Valuta afdekking Norm Bandbreedte 

USD 100% +/- 1% 

GBP, JPY, CAD, AUD en SEK 100% +/- 5% 

 

Voor de beleggingscategorie Aandelen ontwikkelde markten worden Hong Kong dollars afgedekt door 
middel van Amerikaanse dollars. 
 
Aandelen opkomende markten worden niet afgedekt. 
 
De valuta-afdekking wordt maandelijks, in één van de laatste vijf werkdagen van de 
maand, bijgestuurd tot binnen de bandbreedte. Het valutarisico in transacties wordt in principe 
afgedekt conform bovenstaande tabel. Vanuit efficiëntieoverwegingen kan bij transacties tot een 
(exposure) omvang van € 100.000 hiervan worden afgeweken (geen afdekking). 
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2.4 Benchmarks 

 

Categorie/Strategie Benchmark  

Vastrentende waarden   

Eurozone staatsobligaties 10-15 

AAA-AA 

ICE BofA Merrill Lynch AAA-AA Euro Government Index 

10-15 

Bruto 

Eurozone staatsobligaties 15+ 

AAA 

ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Government Index 15+ Bruto 

Wereldwijde bedrijfsobligaties Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total 

Return Index euro hedged. 

Bruto 

Wereldwijde high yield 

obligaties 

60% BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Index 

40% BofA Merrill Lynch Euro High Yield 

Bruto 

Wereldwijde leveraged loans 60% Credit Suisse Leveraged Loan Index 

40% Credit Suisse Western European Leveraged Loan 

Index, non-USD denominations 

Bruto 

EMD hard currency JP Morgan EMBI Global Diversified Bruto 

Nederlandse woninghypotheken Portefeuillerendement  

Aandelen   

Wereldwijd large & mid cap MSCI World Standard Bruto 

Wereldwijd small cap MSCI World Small Cap Bruto 

Wereldwijd low vol MSCI ACWI IMI Minimum Volatility Bruto 

Opkomende markten MSCI Emerging Markets IMI Bruto 

Vastgoed   

Europa publiek GPR General Europa Adjusted (VK 20%) Netto 

Noord Amerika publiek DJ US Select RE Securities Index Bruto 

Azië Pacific publiek FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Liquid Net Total Return 

Dividends reinvested 

Netto 

Europa privaat* INREV All Funds index  ( peergroupindex) Netto 

Noord Amerika privaat* NFI-ODCE index (peergroupindex) Netto 

Azië Pacific privaat* ANREV all funds index (peergroupindex) Netto 

Liquide middelen EURIBOR 1-maands-/- 15 bps  

Geldmarktfonds Eonia -20 basispunten / Ester** -10 basispunten  

Valuta afdekking Customized benchmark gebaseerd op valuta forward rates  

Rente afdekking Portefeuillerendement*  

 
* Bij de berekening van de relatieve performance wordt het benchmarkrendement gelijkgesteld aan het 
portefeuillerendement. 
** Zodra Ester beschikbaar en voldoende liquide is.
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3 Illiquide en private beleggingen 

Het strategisch normgewicht van illiquide en private beleggingen kan afwijken van het feitelijk 

gewicht in de portefeuille door uitstaande commitments of te ontvangen distributies. Dit wordt 

gecompenseerd door ten opzichte van de normgewichten meer of minder te beleggen in een 

publieke categorie. Onderstaande tabel geeft per illiquide of private categorie de publieke categorie 

waarmee het betreffende normgewicht wordt gecompenseerd: 

 

 

 
Vastgoed 

Vanwege de opbouw van de allocatie naar privaat vastgoed kan de actuele portefeuille afwijken 

van de strategische portefeuille. 

 

 

Toegestane traditionele sectoren zijn: kantoren, winkels, woningen en bedrijfsruimten/logistiek. 

Toegestane niet-traditionele sectoren zijn bijvoorbeeld: zorgvastgoed, datacenters, 

studentenwoningen, zelfopslag, hotels, leisure, parkeergarages, en maatschappelijk vastgoed. 

 

De maximale investeringsruimte voor privaat vastgoed bedraagt: 

• de strategische doelallocatie minus de huidige allocatie minus reeds afgegeven 

commitments (“investeringsruimte tot aan de strategische doelallocatie”); 

• + 75% van de waarde van openstaande uittredingsverzoeken (“additionele 

investeringsruimte in verband met uittredingsverzoeken”); 

• + 20% van de strategische doelallocatie (“additionele investeringsruimte in verband met 

anticiperen op een toename van de totale beleggingsportefeuille en commitments die niet 

meer worden afgeroepen”). 

• Bij het afgeven van een commitment zal de waarde van de private vastgoed portefeuille 

plus afgegeven commitments niet méér bedragen dan de totale strategische 

vastgoedallocatie vermeerderd met 75% van de uitstaande uittredingsverzoeken. 

 

Specifieke vastgoedrichtlijnen op de verschillende deelgebieden zijn weergegeven in de volgende 

tabel. 
 

 

  

Beleggingscategorie Illiquide / Privaat Publiek 

Vastrentende waarden   

 Nederlandse woninghypotheken Eurozone staatsobligaties 10-15 AAA-

AA 

Vastgoed   

 Europa Europa 

 Noord-Amerika Noord-Amerika 

 Azië Pacific Azië Pacific 
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Totale portefeuille vastgoed (publiek + privaat) 

o Maximaal 40% leverage 

geaggregeerd (Beoogde 

leverage 20-30%) 

Totale vastgoedportefeuille 

Deelportefeuilles privaat vastgoed  Van toepassing op deelportefeuille: 

o Maximaal 40% leverage 

geaggregeerd 

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Maximaal 20%-punt verschil in 

leverage tussen 

deelportefeuilles 

Verschil 

Europa – 

Noord-

Amerika  

Verschil 

Noord-

Amerika – 

Azië-Pacific 

Verschil 

Azië-Pacific 

-- Europa 

o Maximaal 60% leverage op 

fondsniveau 

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Maximaal 25% in niet 

traditionele sectoren 

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Maximaal 60% in één enkele 

sector 

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Minimaal 3 verschillende 

sectoren 

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Minimaal 4 verschillende 

fondsen 

nvt Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Minimaal 6 verschillende 

fondsen 

Europa nvt nvt 

o Maximaal 25% exposure naar 

non-core fondsen  

Europa Noord-

Amerika 

Azië-Pacific 

o Maximaal 50% in één land Europa 

(nvt op 

allocatie naar 

Nederland) nvt 

Azië-Pacific 

(nvt op 

allocatie naar 

Australië) 

o Maximaal 60% allocatie naar 

Nederland en Australië 

Nederland 

binnen 

Europa nvt 

Australië 

binnen Azië-

Pacific 

o Maximaal 30% in niet-euro 

landen Europa nvt nvt 

o Minimaal 3 verschillende 

landen Europa nvt Azië-Pacific 

o Minimaal 80% ontwikkelde 

landen Europa nvt Azië-Pacific 

o Minimaal 80% Verenigde 

Staten nvt 

Noord-

Amerika nvt 
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4 Risicobeheersing 

 

4.1 Risicobudget 
De onderstaande tabel geeft het relatieve risicobudget, voor het liquide deel van de portefeuille, in 

de vorm van een maximale ex-ante tracking error.  

  

Risicobudget Maximale tracking error 

Totale liquide portefeuille 1,25% 

 

De tracking error limiet wordt op maandeinde gecontroleerd. Indien de tracking error limiet wordt 

overschreden, wordt het pensioenfonds op de hoogte gesteld en doet Blue Sky Group een voorstel 

tot bijsturing tot binnen de limiet. 

 

Daarnaast wordt voordat een transactie wordt uitgevoerd, gecontroleerd of deze binnen het 

risicobudget past (ex-ante). 

 

4.2 Derivaten- en kasgeldrestricties 
 
OTC derivaten 
Ten aanzien van OTC derivaten gelden de volgende restricties: 

 OTC derivaten kunnen ontbonden worden wanneer de rating van een tegenpartij niet 
langer “investment grade” is. 

 Met ten minste zes tegenpartijen is een ISDA/CSA-contract afgesloten.  

 Transacties worden uitgevoerd op basis van “best execution”.  

 Toegestaan onderpand: staatsobligaties van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en 
Nederland.  

 Treshold amount is wettelijk € 0,-.  

 Minimum transfer amount is maximaal € 250.000,-.  

 Uitwisseling van onderpand is op dagbasis.  
 
Maximale derivatenpositie  

 De waarde van de valutacontracten bedraagt maximaal +/-5% van de waarde van de totale 
beleggingsportefeuille. Indien de limiet aan het einde van de maand is overschreden, doet 
Blue Sky Group een voorstel voor bijsturing. 

 De waarde van de nominale renteswaps bedraagt maximaal +/-5% van de waarde van de 

totale beleggingsportefeuille. Indien de limiet aan het einde van de maand is overschreden, 

stuurt Blue Sky Group de marktwaarde richting 0%. 

 

Kasgeld 

 Het pensioenfonds houdt maximaal 1% van het totale vermogen als kasgeld aan en doet 
dit bij een tegenpartij waarmee een ISDA overeenkomst is afgesloten.  

 Wanneer tijdens een herbalancering cash vrijgemaakt moet worden om aflopende 
valutacontracten te kunnen afrekenen of wanneer een tussentijdse reset moet 
plaatsvinden van valutacontracten of rentederivaten is het tijdelijk toegestaan meer dan 1% 
van het totale vermogen op de rekening bij de huisbank, ABN Amro, aan te houden. De 
uitvoerder zal binnen vijf werkdagen het totaal aan kasgeld binnen de limiet brengen. 

 Onder herbalancering vallen zowel de jaarlijkse herbalancering als ook de tussentijdse 
herbalanceringen. 
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4.3 Securities lending 
 
Securities lending 
Bij “reguliere” securities lending mogen alleen direct of indirect aandelen worden uitgeleend. Als 
onderpand worden alleen AA of hogere kwaliteit staatsobligaties geaccepteerd. 
 
Blue Sky Group houdt voor het pensioenfonds (bij direct uitlenen van effecten) en voor de 
participanten in de Blue Sky Beleggingspools (bij indirect uitlenen van effecten via de 
beleggingspools) toezicht op de tegenpartijen en kan desgewenst partijen toevoegen of 
verwijderen van de lijst van mogelijke tegenpartijen. 
 
Securities borrowing 
Ter dekking van onderpandverplichtingen van het pensioenfonds mogen staatsobligaties worden 
geleend van de Blue Sky beleggingspools. Het pensioenfonds geeft haar participaties in de 
betreffende beleggingspool in onderpand. 
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5 Toegestane instrumenten 

 
Beleggingsportefeuille: 

 Blue Sky beleggingspools 

 Beleggingsfondsen 

 
 
Cash management: 

 Cash. 

 Repo’s, reverse repo’s. 

 Kortlopende staatsobligaties van Nederland, Duitsland en Frankrijk met een maximale 
resterende looptijd van 18 maanden. 

Risicomanagement: 

 Valutarisico: FX spot, FX forwards, FX swaps. 

 De looptijd van de verhandelde valutaderivaten is maximaal anderhalf jaar en de 
expiratie wordt gepland rond de verwachte volgende jaarlijkse herbalanceringsdatum. 

 Renterisico: interest rate swaps.  
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6 ESG criteria 

Stembeleid: 
In lijn met de principes van de PRI voert het pensioenfonds een actief stembeleid. Daarbij gebruikt 
zij de principes van de UN Global Compact en de uitgangspunten van het ICGN als richtsnoeren. 
 
Class Actions: 
Er wordt namens het pensioenfonds waar mogelijk aangesloten bij class actions, gezamenlijke 
rechtszaken tegen een onderneming door een groep van gedupeerden. 
 
Uitsluitingen: 
Het pensioenfonds belegt niet in: 

 de wettelijk uitgesloten ondernemingen (clustermunitie). 

 bedrijven die herhaaldelijk en in ernstige mate schade toebrengen aan het milieu en de 
maatschappij (schendingen van de principes van de UN Global Compact). 

 bedrijven met grote betrokkenheid bij tabaksproducten. 
 bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Hierbij zijn producenten van 

nucleaire wapens die gevestigd zijn in een land waarbij dit geoorloofd is conform het non-
proliferatieverdrag uitgezonderd. 

 leningen van centrale én lokale overheden van landen, die worden gesanctioneerd door 
de VN en/of EU. 

 
Indien het ESG-beleid meer dan €2000,- per jaar kost, dan wordt het bestuur op de hoogte gesteld 
om eventueel de uitvoering van het ESG beleid te heroverwegen.  
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7 Ondertekening 

Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group   BSG Asset Management BV 
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___________________________ 
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BELONINGSBELEID 2019 
 

 

I. Het beheerste beloningsbeleid ten aanzien van functionarissen van het 

pensioenfonds (artikel 21a, Besluit FTK) 

 

Inleiding 

1. Pensioenfonds Blue Sky Group is een ondernemingspensioenfonds dat ten doel heeft de 

pensioenregeling voor de medewerkers van Blue Sky Group (BSG), zoals 

overeengekomen door de arbeidsvoorwaardelijke partijen, uit te voeren. 

2. Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van de werknemers, pensioengerechtigden en werkgever.  

3. Het pensioenfonds heeft geen personeel in dienst. 

4. Het pensioenfonds maakt gebruik van externe deskundigen, die door het bestuur worden 

benoemd: (i) de onafhankelijke voorzitter en (ii) leden van de visitatiecommissie.  

5. De bestuursleden in dienst van BSG kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding 

als tegemoetkoming voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de 

verantwoordelijkheid die ze dragen. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden 

kan gebruik maken van een onkostenvergoeding. Deze is in overeenstemming met de 

zogenoemde vrijwilligersregeling en bedraagt (bruto) 1.500 euro per jaar.  

6. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met wettelijke voorschriften en sectorale 

normen (zie bijlage). 

 

Bezoldiging van de paritaire leden van het bestuur 

7. De paritaire leden van het bestuur voeren de functie van bestuurder van het fonds niet 

beroepsmatig uit. Zij zijn als vertegenwoordigers van de belanghebbenden voorgedragen 

en verwerven hun (hoofd)inkomen uit hun dienstbetrekking bij BSG of zijn 

pensioengerechtigd en ontvangen pensioen van het fonds. 

8. Voor zover bestuursleden in dienst zijn van BSG, stelt de onderneming tijd beschikbaar 

voor uitoefening van bestuursactiviteiten. In de jaarlijkse urenbegroting wordt hiervoor 

gereserveerd. 

9. De bedragen van de vergoedingen zijn opgenomen in dit beloningsbeleid van het 

pensioenfonds alsmede in de ‘Regeling vergoeding en reiskosten dhr. Brons’. 

 

Bezoldiging van externe functionarissen 

10. De bezoldiging van externe functionarissen wordt vastgesteld op basis van de 

overeengekomen (gemiddelde) tijdsbesteding en een marktconform tarief voor externe 

adviseurs (‘consultantstarief’). De marktconformiteit wordt gewaarborgd door vergelijkend 

onderzoek. 

11. De bezoldiging van een externe functionaris wordt bepaald door het bestuur en vastgelegd 

in het benoemingsbesluit dan wel de overeenkomst van opdracht met de betreffende 

functionaris. 
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Bezoldiging van functionarissen van andere fondsorganen 

12. Leden van andere statutaire organen van het pensioenfonds dan het bestuur en de 

visitatiecommissie ontvangen geen bezoldiging. 

 

Kostenvergoeding 

13. De leden van het bestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan kunnen aanspraak 

maken op vergoeding van hun reiskosten.  

 

Algemene bepalingen 

14. De bezoldigingsregeling of individuele bezoldigingsafspraken bevatten geen 

prestatiegerelateerde componenten. 

15. Bij ontslag, beëindiging van een benoeming of opzegging van een overeenkomst voor het 

verstrijken van een benoemingstermijn wordt geen ontslagvergoeding uitgekeerd. Tevens 

is er geen sprake van bonussen. 

16. De gerechtigde op een vergoeding is verantwoordelijk voor een juiste aangifte van 

inkomsten- en eventuele omzetbelasting en voor de afdracht daarvan aan de 

belastingdienst. 

17. De bezoldigingsregeling wordt vastgesteld door het bestuur, gehoord het 

verantwoordingsorgaan.  

18. Het bestuur evalueert het beloningsbeleid ten minste eenmaal per drie jaar. 
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II. Het beloningsbeleid ten aanzien van partijen aan wie het pensioenfonds taken 

uitbesteedt (artikel 14, vijfde lid, Besluit uitvoering Pensioenwet; norm 13, Code 

Pensioenfondsen) 

 

Algemeen 

1. Het pensioenfonds besteedt zijn bestuursondersteuning, pensioenuitvoering en 

vermogensbeheer uit aan Blue Sky Group (BSG). Hiertoe heeft het pensioenfonds met 

BSG Pension Management B.V. een dienstverleningsovereenkomst inzake 

pensioenbeheer, bestuursondersteuning en communicatie gesloten en met BSG Asset 

Management B.V. een dienstverleningsovereenkomst inzake fiduciair advies en 

vermogensbeheer. Het operationele vermogensbeheer wordt grotendeels uitbesteed aan 

externe vermogensbeheerders. 

2. Op BSG-ondernemingen is de Regeling beheerst beloningsbeleid WFT 2017 van 

toepassing. DNB heeft vastgesteld dat het beloningsbeleid van BSG in overeenstemming 

is met deze regeling. 

 

Informatie en selectie 

3. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat het zicht heeft op het beloningsbeleid van de partijen 

aan wie het werkzaamheden heeft uitbesteed en dat dit beleid wordt betrokken bij de 

selectie van partijen. 

4. Het pensioenfonds hanteert ten aanzien van prestatiegerichte beloning als uitgangspunten 

dat:  

a. er tussen de vaste en de variabele beloning een passende verhouding is; 

b. de variabele beloning in redelijke verhouding staat tot de geleverde prestatie; 

en  

c. de variabele beloning niet gerelateerd is aan de financiële resultaten van het fonds. 

5. Het pensioenfonds ziet er op toe dat BSG Holding B.V. informatie verstrekt over haar 

beloningsbeleid, in het bijzonder het variabele deel van de beloning. Het pensioenfonds 

ontvangt van BSG een verklaring waaruit blijkt dat de Regeling beheerst beloningsbeleid 

WFT 2017 en de afspraken met het pensioenfonds worden nageleefd. 

6. Wanneer BSG werkzaamheden uitbesteedt aan andere partijen, betrekt BSG het 

beloningsbeleid van deze partijen en de mogelijke risico’s van dit beloningsbeleid voor het 

pensioenfonds in de selectie van deze partijen.  
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Bijlage: wettelijke voorschriften en sectorale normen 

 

Besluit FTK (artikel 21a) schrijft voor dat het beloningsbeleid: 

- niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds aanvaardbaar is; 

- schriftelijk wordt vastgelegd en dat het fonds zorgdraagt voor de implementatie; 

- is afgestemd op de omvang en organisatie van het fonds en op de aard, omvang en 

complexiteit van zijn bedrijf; 

- in overeenstemming is met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het 

lange termijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van het fonds als geheel; 

- bijdraagt aan deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het fonds; 

- de beloningscomponenten en beloningsstructuren, die ertoe zouden kunnen bijdragen dat 

het fonds meer risico’s neemt dan voor hem aanvaardbaar is, beschrijft, alsmede de te 

volgen procedures en maatregelen die dergelijke beloningscomponenten en 

beloningsstructuren voorkomen en beheersen; 

- openbaar wordt gemaakt.  

 

Besluit uitvoering Pensioenwet (artikel 14, zesde lid) bepaalt dat een fonds er zorg voor draagt dat 

het beloningsbeleid van het fonds wordt toegepast bij derden waaraan werkzaamheden van het 

fonds zijn uitbesteed. Uitzondering hierop vormt de situatie dat op de derde wettelijke voorschriften 

inzake beloningsbeleid van toepassing zijn. In dat geval zorgt het fonds ervoor zicht te hebben op 

het beloningsbeleid en betrekt het fonds dit beloningsbeleid bij zijn keuze voor een uitvoerder (de 

Code Pensioenfondsen bevat een overeenkomstige norm). 

 

De Code Pensioenfondsen geeft aanvullend als normen: 

- Het beleid is passend, gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het 

fonds de pensioenregeling uitvoert; 

- De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de 

functie gestelde eisen en het tijdsbeslag; 

- Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde beloningen (eventuele 

prestatiegerelateerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van de vaste beloning en 

niet gerelateerd aan de financiële resultaten van het fonds); 

- Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de beloning van de leden van het intern 

toezicht, een financieel belang een kritische houding in de weg staat; 

- Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder arbeidsovereenkomst of van een lid van 

het intern toezicht verstrekt het bestuur geen ontslagvergoeding.  


