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1. Inleiding
Het fonds
Naam

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Zoetwarenindustrie
Amsterdam
41198154
3KKI6CE2BGRP9RYZFE90
32436
NL800146773B02

Vestigingsplaats (statutair)
KvK-inschrijvingsnummer
LEI
DNB-relatienummer
btw-nummer

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie (het fonds) is een
bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Het fonds voert na aanvaarding
van de opdracht hiervoor de door cao-partijen overeengekomen pensioenregeling uit. Het fonds heeft de
volgende missie:
BPF Zoetwaren is het bedrijfstakpensioenfonds voor de zoetwarenindustrie. BPF Zoetwaren voert de
pensioenregeling uit namens alle verplicht en vrijwillig aangesloten werkgevers. Daarbij streeft het fonds
naar evenwichtige behartiging van de belangen van alle deelnemers werkgevers. Het fonds is ervan
overtuigd dat door collectiviteit en solidariteit pensioenen beter beschermd worden tegen risico’s.
Het fonds draagt er zorg voor dat de pensioenen van alle deelnemers (werknemers,
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers), nu en in de toekomst, volgens afspraak worden
opgebouwd.
Het fonds belegt de ingelegde pensioenpremies met als doel voldoende rendement te behalen om aan
de verplichtingen te voldoen en de ambities te realiseren. Daarbij neemt het bestuur verantwoorde
risico’s en houdt het rekening met kostenefficiëntie, transparantie en maatschappelijk verantwoord
beheer.
Het fonds streeft ernaar de pensioenen waardevast te houden, voor zover de financiële middelen hiertoe
toereikend zijn. Daarbij houden wij oog voor de risico’s en de verschillende belangen van alle
deelnemers en werkgevers gezamenlijk.

Actuariële en bedrijfstechnische nota
In de Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) van het fonds is vastgelegd op welke wijze het fonds
uitvoering geeft aan het bepaalde in artikel 145 van de Pensioenwet en paragraaf 9 van het Besluit
financieel toetsingskader pensioenfondsen.
Het fonds legt iedere wijziging in de Abtn binnen twee weken na de vaststelling door het bestuur voor
aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Mate van detaillering
In deze Abtn wordt het huidige en voorgenomen beleid in strategische zin omschreven. De inhoud van
de Abtn beoogt hiermee op hoofdlijnen inzicht te geven in het functioneren van het fonds op alle
beleidsterreinen.
De bijlagen maken onderdeel uit van de Abtn.
Deze Abtn gaat in op 1 juli 2022 en is door het bestuur vastgesteld op 31 augustus 2022 en vervangt
alle vorige nota’s.

S. Troost, werknemersvoorzitter

M. Van Beusekom, werkgeversvoorzitter

2. Organisatie en interne beheersing
2.1 Organisatie van het fonds
De organisatie van het fonds kan schematisch als volgt worden weergegeven:
Organogram Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Verantwoordingsorgaan

Raad van Toezicht

Pensioenbeheer en Financiële
Administratie

(Dagelijks) Bestuur

( TKP Pensioen )

Beleggingsadviescommissie
Risicoadviescommissie

Custodian
( BNYM )

Coördinerend Vermogensbeheerder
( NN IP )

Financiële adviescommissie

Externe toezichthouders: DNB,
AFM, AP, ACM

Controlerend accountant
( Deloitte )

Certificerend actuaris
( WTW )

Communicatieadviescommissie
Pensioen- en uitbestedings-

Adviserend actuaris

adviescommissie

( S&V )

Sleutelfuncties IORP II

Compliance Officer
( CiC )

SFH Internal Audit

Vermogens-beheerders
( selectie Altis )

SFH Risicobeheer
SFH Actuarieel

Privacy Officer
( CiC )

Onafhankelijk Risico Manager / Vervuller sleutelfunctie Risicomanagement
(Ortec Finance)
(Ortec Finance)
Vervuller sleutelfunctie Internal Audit
(KPMG)
Vervuller sleutelfunctie Actuarieel
(WTW)

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het fonds, waaronder mede te verstaan het beheren van de
middelen van het fonds. Het bestuur bepaalt het beleid van het fonds en is als zodanig
eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het fonds.
Het bestuur van het fonds is paritair en bestaat uit tien leden, die door het bestuur worden benoemd, na
het horen van Raad van Toezicht over de procedure, en wel als volgt:
a. vijf op voordracht van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), of haar
rechtsopvolgers, gevestigd te ‘s-Gravenhage.
b. drie op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
• twee door FNV;
• één door CNV Vakmensen.
c. twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden na verkiezing door de
pensioengerechtigden.
Elk jaar kiest het bestuur een voorzitter uit de werkgeversleden en een voorzitter uit de
werknemersleden en pensioengerechtigden gezamenlijk. De werkgevers- en werknemersvoorzitter
verrichten om beurten de rol van voorzitter respectievelijk vice-voorzitter, telkens voor de tijd van een
kalenderjaar. Het bestuur is gerechtigd hierin af te wijken.
De inrichting, taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het fonds. Het
bestuur heeft in de statuten vastgelegd langs welke procedure bestuursleden kunnen worden benoemd,
geschorst of ontslagen.
Het bestuur stelt zich bij het uitoefenen van zijn taak onafhankelijk op en draagt er zorg voor dat het
fonds uitsluitend handelt ten behoeve van het fonds aangesloten werkgevers, (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden.
Het bestuur inventariseert jaarlijks de nevenfuncties van de bestuursleden. Hierover wordt gerapporteerd
in het jaarverslag en op de website van het fonds.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het fonds. Zij
kunnen gezamenlijk het fonds in rechte vertegenwoordigen.
Zij houden zich in de praktijk bezig met het dagelijkse beleid; spoedeisende zaken worden aan hen
voorgelegd. Daarmee wordt voldaan aan het voorschrift in de Pensioenwet dat het dagelijkse beleid van
een pensioenfonds door ten minste twee personen moet worden bepaald.
Het Bestuur heeft een deel van zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur:
• het Dagelijks Bestuur vervult een regiefunctie richting de:
adviescommissies, die op hun beurt één-op-één contact hebben met de leveranciers;
stakeholders van het pensioenfonds, onder wie de deelnemers, de werkgevers in de
Zoetwarenindustrie op gebied van de financieringsovereenkomst, het Verantwoordingsorgaan
(VO), de Raad van Toezicht (RvT), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandsche Bank (DNB);
overige (externe) stakeholders, waaronder de media.
Deze regiefunctie betreft de coördinatie en regelmatige afstemming met alle voornoemde organen,
het managen van de verwachtingen, toezien op de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding van de
commissies en dagelijks aanspreekpunt zijn voor alle stakeholders.
• het voeren van periodiek overleg tussen de dagelijkse besturen van Bpf Zoetwaren en Bpf Bakkers,
gericht op de samenwerking en de evaluatie daarvan;
• de voorbereiding, de opzet en vaststelling van de agendapunten van bestuursvergaderingen en
vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht en het bestuur met het
verantwoordingsorgaan;
• coördinatie van de beleidsvoorbereiding en toezicht op een goede naleving van alle besluiten
(monitoring);
• evaluatie van het functioneren van het bestuur en de adviescommissies. Het Dagelijks Bestuur
draagt zorg voor uitvoering van de periodieke (zelf)evaluatie van het bestuur inclusief de
commissies;
• advisering aan het bestuur over het opleidingsplan en de monitoring daarvan;
• het toezien op de compliance van het pensioenfonds en fungeren als eerste aanspreekpunt voor de
compliance officer;
• de naleving van de gedragscode;
• het voeren van gesprekken met aspirant-bestuursleden en beoordelen of ze (onder voorbehoud van
goedkeuring door DNB) geschikt geacht worden om de functie van bestuurslid te kunnen vervullen;

•
•

periodieke evaluatie en het actueel houden van het beleidsdocument Geschikt
Pensioenfondsbestuur;
correspondentie en afwikkelen van dispensaties binnen het beleid van Bpf Zoetwaren.

Daarnaast beslist het Dagelijks Bestuur met inachtneming van de statuten namens het bestuur in onder
andere de volgende gevallen:
• individuele kwesties tussen een werkgever of een werknemer enerzijds en het fonds anderzijds, voor
zover niet behorende tot het werkterrein van de adviescommissie;
• het aangaan van overeenkomsten met vrijwillig aan te sluiten werkgevers;
• het beoordelen van uitgaande en inkomende collectieve waardeoverdrachten.

Commissies
Het bestuur heeft per 1 januari 2020 bestuurlijke adviescommissies ingesteld, die onder meer tot taak
hebben om besluiten van het bestuur voor te bereiden en/of uit te voeren. De afzonderlijke
adviescommissies hebben geen besluitvormend mandaat. Het bestuur kan in voorkomende gevallen
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een adviescommissie. Verder stelt het bestuur waar
nodig en op ad hoc basis werkgroepen in. De adviescommissies bestaan uit een minimaal aantal
bestuursleden, met inbegrip van de aspirant-bestuursleden. Het bestuur of de commissie kan er voor
kiezen om toehoorders bij de commissie toe te laten. Bij de bezetting van de adviescommissies wordt
rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving.
Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld:
1. Beleggingsadviescommissie (BAC)
2. Financiële Adviescommissie (FAC)
3. Pensioen- en uitbestedingsadviescommissie (PUAC)
4. Risicoadviescommissie (RAC)
5. Communicatieadviescommissie (CAC)
Het bestuur van het fonds machtigt voor zover nodig de commissies als bedoeld in artikel 14, lid 4 van
de statuten, tot het uitvoeren van de hieronder genoemde taken:

Beleggingsadviescommissie
Deze commissie wordt geadviseerd door de coördinator vermogensbeheer en de risico manager. De
commissie heeft een beleidsvoorbereidende rol, alsmede de ondersteuning van het bestuur bij
strategische beleidskeuzes op het gebied van vermogensbeheer.
De belangrijkste taken van de commissie zijn:
Beleid
• Het adviseren over de beleggingsbeginselen en risicohouding;
• Het adviseren over de uit te voeren Asset Liability Management studies;
• Het verkennen van nieuwe beleggingscategorieën;
• Het adviseren over Investment Cases;
• Het adviseren over het strategisch beleggingsbeleid;
• Het adviseren over het ESG beleid;
• Het adviseren over het jaarlijkse beleggingsplan;
Implementatie
• Het adviseren over de inhoud en het proces van rente-afdekkingstrategieën, valutaafdekkingstrategieën, risicodiversificatie, risicobudgetten, risicobeheer, prestatie-indicatoren,
vergelijkingsmaatstaven, afstemming van beleggingen op verplichtingen, alsmede de rapportage
daarover;
• Het adviseren over de inhoud en het proces van selectie, evaluatie en ontslag van
vermogensbeheerders;
• Het adviseren over de beleggingsrichtlijnen;
Monitoring en evaluatie
• Het monitoren en het adviseren over het evalueren van de onder ‘beleid’ en ímplementatie’ benoemde
onderwerpen;
• Het controleren van de uitvoering van het jaarlijkse beleggingsplan;
• Het toetsen en evalueren van de resultaten van het jaarlijkse beleggingsplan;
• Het beoordelen van de rapportages van de coördinator vermogensbeheer, de risicomanager, de
externe vermogensbeheerders en de custodian;
• De monitoring van de resultaten van de vermogensbeheerders van het fonds;
Contracten
• Het adviseren over de Investment Management Agreements. De PUAC wordt hierbij ook betrokken;
• Het voeren van contractonderhandelingen en evaluaties met de coördinator vermogensbeheer

beheerder en de custodian, samen met de PUAC (beide voorzitters). Het initiatief ligt bij de BAC;
• Input leveren op de contractonderhandelingen en evaluaties met de risicomanager;
• Het voeren van contractonderhandelingen met externe vermogensbeheerders.

Financiële Adviescommissie
De commissie voert de volgende taken uit:
• jaarlijks opstellen van controleplan externe accountant en certificerend actuaris, het coördineren van
het jaarwerk en begeleiden/monitoren van het jaarwerkproces;
• opstellen van de jaarlijkse kostenbegroting en beoordeling t.o.v. realisatie;
• het tekenen en beoordelen nota’s;
• het beoordelen incasso-overzichten;
• het beoordelen kasstroomoverzichten en liquiditeitsprognoses;
• het beoordelen van financiële rapportages;
• de instelling en handhaving van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële
informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en
externe verslaggeving worden gewaarborgd;
• advisering beleid van het fonds met betrekking tot belastingzaken, het volgen van fiscale wetgeving, in
het bijzonder btw;
• de voortgang bewaken van eventuele terugvordering buitenlandse dividendbelasting;
• de regie op de feedback vanuit het fonds op de aanbevelingen en opmerkingen van toezichthouders,
de externe accountant, de adviserend- en certificerend actuaris, het verantwoordingsorgaan en de
raad van toezicht op het terrein van bestuursverslag en jaarrekening;
• het goedkeuren van dwangbevelen, indien een werkgever in gebreke is gebleven de premie tijdig af te
dragen;
• afhandeling en accordering van aanvragen faillissementen/schuldsanering van aangesloten
werkgevers;
• afhandeling van verzoeken van werkgevers tot het nakomen van betalingsverplichtingen middels
minnelijke schikking of het treffen van een betalingsregeling.

Pensioen- en uitbestedingsadviescommissie
Deze commissie gaat na of afspraken en overeenkomsten met externe partijen goed worden
nagekomen en adviseert het bestuur daaromtrent.
De commissie voert de volgende taken uit:
• het monitoren en beoordelen van rapportages over SLA-afspraken;
• de evaluatie van de SLA afspraken met alle dienstverleners (behoudens de coördinator
vermogensbeheer en custodian);
• het evalueren van alle externe dienstverleners;
• het voorbereiden en beoordelen van overeenkomsten met derden;
• de contractonderhandelingen met alle dienstverleners;
• periodieke toetsing op juistheid en inhoud van(pensioen)reglementen en andere fondsdocumenten,
waaronder de Abtn en statuten;
• het voorbereiden van het beloningsbeleid en integriteitsbeleid;
• het voorbereiden van juridische en actuariële vraagstukken voorafgaand aan bestuursvergaderingen;
• het voorbereiden en coördineren van beantwoording van correspondentie met interne en/of externe
toezichthouders;
• relevante/actuele (wet- en regelgeving)ontwikkelingen op het gebied van pensioenuitvoering;
• eens per twee jaar voorbereiden evaluatie van het uitbestedingsbeleid;

Risicoadviescommissie
De commissie bereidt het risicobeleid voor en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
over de volgende onderwerpen vanuit het perspectief van risicomanagement:
• de instelling, handhaving en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en het
toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
• de beoordeling en de opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van toezichthouders, de externe
accountant, de adviserend actuaris, de certificerend actuaris, het verantwoordingsorgaan en de raad
van toezicht voor wat betreft risicomanagement aspecten;
• rekening houdend met de Beleggingsadviescommissie en de Pensioen- en
uitbestedingsadviescommissie op hun terrein, beziet de commissie het beleid met betrekking tot de
financiële en niet-financiële risico’s risico’s in de totale context van het pensioenfonds;
• de risico’s verbonden aan processen en werkzaamheden die zijn uitbesteed (waaronder IT-risico’s),
alsmede de beoordeling van de naleving van voorschriften van DNB daaromtrent;
• het uitvoeren van een risicoanalyse op de kritische risico’s die samenhangen met de uitbesteding van
de werkzaamheden;

• monitoring, beoordeling van rapportages van de externe risicomanager en evaluatie van SLA’s en
kosten op het terrein van risicomanagement;
• relevante/actuele (wet- en regelgeving) ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement;
• het actueel houden van de SIRA;
• beoordeling van de risico’s bij nieuw beleid of significante wijziging van bestaand beleid;
• het bewaken van het integrale risicomanagement in extenso.

Communicatie Adviescommissie
Deze commissie adviseert en ondersteunt het bestuur in de breedste zin van het woord over zaken op
het gebied van de communicatie naar (gewezen) deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en andere
belanghebbenden.
De commissie voert de volgende taken uit:
• het opstellen van het 3-jaarlijkse (lange termijn) communicatiebeleid;
• het jaarlijks opstellen van het (concept) communicatiejaarplan en bijbehorende begroting;
• het toetsen van de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
• het toetsen van de communicatie uitingen van het fonds rondom de uitvoering van de pensioenregeling
(digitaal, schriftelijk, website en anderszins);
• het toezien op de uitvoering van de communicatie;
• gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren ten aanzien van het vast te stellen communicatiebeleid
en het formuleren van voorstellen om dit, waar nodig en/of gewenst, aan te passen;
• de monitoring van de uitnutting van het jaarbudget op het terrein van communicatieactiviteiten;
• de commissie verzorgt goedkeuring op memo’s/voorleggers over communicatieactiviteiten voorafgaand
aan bestuursvergaderingen;
• de commissie fungeert als sparringpartner voor de uitvoeringsorganisatie in geval van
communicatiekwesties;
• het in overleg met of op verzoek van het bestuur verrichten van onderzoeken inzake
communicatieactiviteiten.

Sleutelfuncties onder IORPII
Met ingang van 13 januari 2019 heeft het pensioenfonds drie sleutelfuncties ingericht, te weten de
risicomanagementfunctie, interne audit functie en de actuariële functie. Het bestuur heeft voor elk van de
functies beleid vastgesteld en evalueert dit beleid minimaal eens in de drie jaar.

Risicomanagementfunctie
De risicomanagementfunctie bestaat uit de (externe) sleutelfunctiehouder risicomanagement en een
door het fonds aangewezen externe organisatie of persoon die de functie vervult (de “vervuller”).
De opdracht van de risicomanagementfunctie is deze sleutelfunctie uit te voeren conform de wettelijke
eisen. De risicomanagementfunctie draagt onder andere zorg voor een risicomanagementsysteem dat
bestaat uit strategieën, methodes, processen en rapportageprocedures die nodig zijn om op individueel
en geaggregeerd niveau de risico's waaraan het fonds blootstaat of blootgesteld zou kunnen worden,
alsook de onderlinge afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te onderkennen, te meten, te
bewaken, te beheren en te rapporteren. De risicomanagementfunctie zorgt er tevens voor dat het
risicomanagementsysteem doeltreffend is en goed geïntegreerd is in de besluitvormingsprocessen van
het fonds en dat het risicomanagementsysteem wordt uitgedragen door het bestuur.
De risicomanagementfunctie rapporteert aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Interne audit functie
De interne audit functie bestaat uit de (externe) sleutelfunctiehouder interne audit en een door het fonds
aangewezen externe organisatie of persoon die de functie vervult (de “vervuller”).
De opdracht van de interne audit functie is deze sleutelfunctie van het fonds te vervullen conform de
wettelijke eisen. De interne auditfunctie evalueert onder meer of de interne controlemechanismen en
andere procedures en maatregelen ter waarborging van de integere en beheerste bedrijfsvoering,
inclusief de uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn. De interne audit functie vormt het
sluitstuk van alle waarborgen binnen het fonds wat betreft de beheerste en integere bedrijfsvoering.
De interne audit functie rapporteert aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Actuariële functie
De actuariële functie is uitbesteed aan de certificerend actuaris. Dit betreft zowel het houderschap als de
vervulling van de sleutelfunctie.

De opdracht van de actuariële sleutelfunctiehouder is deze sleutelfunctie van het fonds uit te voeren
conform de wettelijke eisen. De actuariële functie heeft een beoordelende en controlerende taak met
betrekking tot de actuariële activiteiten van het fonds. De functie maakt deel uit van het interne
beheersingssysteem van het fonds.
De actuariële functie rapporteert zijn aanbevelingen aan het bestuur van het fonds.

Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit drie (3) onafhankelijke
leden, externe deskundigen. Deze deskundigen maken geen deel uit van één van de organen van het
pensioenfonds. De leden van de commissie mogen geen persoonlijk belang hebben bij de partijen in het
geschil. De adviescommissie behandelt geschillen met betrekking tot de uitvoering van de statuten en de
pensioen- en uitvoeringsreglementen van het fonds. Het fonds is bereid zich te onderwerpen aan de
beslissing van de commissie.

Verantwoordingsorgaan (VO)
Het fonds heeft een VO. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en de
wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het
bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het VO. Een samenvatting van
het oordeel en de bevindingen van het VO worden in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
Het VO bestaat uit acht leden. Drie vertegenwoordigers namens deelnemers, drie vertegenwoordigers
namens pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordigers.

Raad van Toezicht (RvT)
Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de RvT. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn
beschreven in het reglement van de RvT. Een samenvatting van het oordeel en de bevindingen van de
RvT worden in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
De RvT bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen
enkele wijze, anders dan uit hoofde van de RvT, betrokken bij het functioneren van het fonds.

Certificering en controle
Waarmerkend actuaris
Het bestuur heeft de heer H. Zaghdoudi, verbonden aan Willis Towers Watson, aangesteld als
waarmerkend actuaris.
De waarmerkend actuaris maakt een actuarieel verslag waarin een verklaring wordt opgenomen van zijn
bevindingen bij de jaarlijkse verslagstaten. Hij toetst de fondsmiddelen en beoordeelt de
vermogenspositie van het fonds. Hierbij gaat hij uit van de door de accountant uitgevoerde
werkzaamheden betreffende basisgegevens.
De waarmerkend actuaris is onafhankelijk en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
Accountant
Het bestuur heeft de heer E. van der Hall van Deloitte aangesteld als externe accountant.
De accountant verstrekt een controleverklaring bij de jaarlijkse verslagstaten. Hij geeft een oordeel over
de betrouwbaarheid van de weergave van de gegevens over de grootte en samenstelling van het
vermogen van het fonds en het resultaat ultimo het verslagjaar.
Compliance officer
Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld en ieder half jaar tekenen de bestuursleden, de leden van
het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht voor de naleving van de gedragscode.
De gedragscode bevat regels en richtlijnen die belangenconflicten tussen zakelijk belangen en
privébelangen en het misbruik van vertrouwelijke gegevens moeten voorkomen.
Het bestuur heeft mevrouw N. Westen van Compliance-i-Consultancy aangesteld als compliance officer.
De compliance officer is tevens benoemd als externe vertrouwenspersoon van het fonds voor de
incidenten- en de klokkenluidersregeling en als Privacy Officer van het fonds.

Externe partijen
Adviserend actuaris
Het bestuur heeft Sprenkels & Verschuren aangesteld als adviserend actuaris. De adviserend actuaris
geeft advies over de financiële opzet van het fonds, eventueel te verlenen toeslagen, premiestelling en

andere beslissingen die de financiële positie van het fonds beïnvloeden. De werkzaamheden en
beloning zijn vastgelegd in een contract.
Coördinator Vermogensbeheer
Het bestuur wordt voor wat betreft het vermogensbeheer terzijde gestaan door NN Investment Partners.
De werkzaamheden en beloning zijn vastgelegd in een contract.
Vermogensbeheerders
Het fonds maakt gebruik van externe vermogensbeheerders die ieder een deel van de totale portefeuille
onder beheer hebben. De managerselectie geschiedt door Altis.
Onafhankelijk risicomanager
Het bestuur wordt voor wat betreft het strategisch beleid en het risicobeheer terzijde gestaan door Ortec
Finance. De werkzaamheden en beloning zijn vastgelegd in een contract.
Bewaarnemer
Bank of New York Mellon is het bewaarbedrijf en de administrateur van de beleggingen.
Administrateur
TKP Pensioen B.V. verzorgt de pensioenadministratie van het fonds en verleent ondersteuning bij de
administratieve, financiële, secretariële, actuariële en juridische werkzaamheden. De werkzaamheden
en beloning zijn vastgelegd in een contract.

2.2 Uitbestedingsbeleid
Het fonds heeft zijn kritische bedrijfsprocessen uitbesteed. Vanwege de schaal kan alleen een kwalitatief
hoogwaardige en (kosten)efficiënte uitvoering worden georganiseerd door gebruik te maken van partijen
met specialistische kennis die schaalvoordelen kunnen realiseren doordat de diensten ook worden
uitgevoerd voor andere klanten. Deze partijen zijn in staat de benodigde investeringen in ontwikkeling,
beheer en innovatie te doen en hebben voldoende middelen en capaciteit om complexe, bedrijfskritische
processen als pensioen- en vermogensbeheer uit te voeren.
Een en ander leidt ertoe dat het pensioenfonds naast de activiteiten, verantwoordelijkheden, plichten en
taken die wet- en regelgeving aan het fondsbestuur opleggen alleen de meest fundamentele bestuursen managementprocessen zelf uitvoert.
Het uitbestedingsbeleid heeft als doel te waarborgen dat ook bij uitbesteding van activiteiten de missie
van het pensioenfonds gewaarborgd blijft. De belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het
pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed.
Aan uitbesteding zijn risico’s verbonden. Het bestuur heeft daarom beleid vastgesteld met betrekking tot
de beheersing van risico’s die samenhangen met uitbesteding van (delen van) bedrijfsprocessen. In het
beleid wordt ingegaan op de doelstelling van het uitbestedingsbeleid, de diverse uitbestedingsrisico’s die
spelen voor Pensioenfonds Zoetwaren en de beheersmaatregelen die zijn getroffen. Het bestuur heeft
procedures ter controle op de uitbesteding (ook wel benoemd als de ‘checks & balances’) ingericht om
het risico dat met uitbesteding gepaard gaat te beperken. De controlemaatregelen zijn beschreven in
een intern handboek genaamd Administratieve Organisatie en Interne Beheersing.
Het uitbestedingsbeleid van het fonds is opgenomen als bijlage 4 bij deze Abtn.

2.3 Beheersmaatregelen en interne controle
Het interne beheersingssysteem berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de
onderlinge verhoudingen van de bij het fonds betrokkenen organen en instellingen. Voor wat betreft de
organen van het fonds zijn deze vastgelegd in de statuten en reglementen. Met externe partijen waaraan
activiteiten zijn uitbesteed en met de adviseurs zijn deze vastgelegd in overeenkomsten. Voor de
vermogensbeheerders zijn de verantwoordelijkheden aangegeven in een RACI-model.
Geschiktheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die op basis van wet- en
regelgeving worden gesteld. Het bestuur heeft hiertoe een geschiktheidsplan vastgesteld. Hiermee
draagt het bestuur zorg voor een doorlopend programma om de geschiktheid van het bestuur op peil te
houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen (permanente educatie).

In het geschiktheidsplan wordt uiteengezet welke deskundigheden, competenties en professioneel
gedrag van het bestuur en van de individuele bestuursleden worden verwacht en welke mogelijkheden
daartoe worden aangereikt. Onderdeel daarvan is het te volgen opleidingstraject. In het
geschiktheidsplan wordt verder aangegeven op welke wijze het fonds het functioneren van het bestuur
(het collectief) en van de individuele bestuursleden (inclusief de deskundigheid) toetst. Tevens is het
geschiktheidsplan een referentiepunt voor de geschiktheidstoets die DNB uitvoert.
Voor de geschiktheidsbevordering gaat het bestuur onder meer uit van de eisen die zijn vastgelegd in de
Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en AFM en de
Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie.
Evaluatie
Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Ieder jaar wordt het functioneren van de
bestuursleden besproken onder leiding van de voorzitters. Eens in de drie jaar betrekt het bestuur een
derde partij bij de evaluatie van het bestuur als geheel en de commissies.
Code pensioenfondsen
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen
opgesteld. De code bevat normbepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke
organen binnen een pensioenfonds en gaat ook uitgebreid in op daaraan gekoppelde thema’s als
benoemingen en zittingstermijnen. Onderwerpen als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit
en verantwoord beleggen komen ook aan de orde. Met de code wordt beoogd de verhoudingen binnen
het pensioenfonds en de communicatie met de belanghebbenden transparanter te maken en bij te
dragen aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’. In zijn bestuurlijk handelen volgt het
bestuur de normen uit de Code pensioenfondsen.
Beloningsbeleid
Het bestuur heeft een vergoedingsregeling voor bestuursleden alsmede voor leden van het VO en de
leden van de RvT. Het beloningsbeleid wordt verantwoord in het jaarverslag.
Integriteitsbeleid
Voor het Bestuur, het VO en de RvT is een gedragscode opgesteld ter voorkoming van
belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie.
Het fonds draagt zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico’s, stelt aan de hand van die
analyse een integriteitsbeleid vast, draagt zorg voor de uitvoering daarvan en heeft een compliance
officer aangesteld. Onderdeel van het integriteitsbeleid zijn een incidenten- en een
klokkenluidersregeling en de voornoemde gedragscode.
Risicobeleid en -governance
Het bestuur heeft in kaart gebracht welke risico’s inherent zijn aan de activiteiten van het pensioenfonds.
Het bestuur heeft een risicohandboek; hierin wordt aangegeven hoe de gedefinieerde risico’s worden
beheerst.
BPF Zoetwaren hecht belang aan een onafhankelijke inrichting van het risicomanagement. In
onderstaande figuur is de inrichting van het risicomanagement opgenomen. De inrichting van het
risicomanagement is gebaseerd op het Three Lines model.

Voor Bpf Zoetwaren zijn de drie lijnen als volgt vormgegeven:
• 1e lijn: Bestuur, commissies
• 2e lijn: Risicoadviescommissie, sleutelfunctie risicomanagement, sleutelfunctie actuarieel,
compliance officer
• 3e lijn: Sleutelfunctie interne audit
Eerste lijn
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing. Het bestuur wordt hierbij ondersteund
door de commissies, die een adviserende rol hebben op specifieke onderwerpen.
Tweede lijn
De tweede lijn levert expertise, ondersteuning, monitoring en een kritische blik bij risicogerelateerde
zaken. Deze lijn wordt ingevuld door de Risicoadviescommissie, de sleutelfunctiehouder en -vervuller
risicomanagement, de sleutelfunctiehouder en -vervuller actuarieel en de Compliance Officer.
Derde lijn
De derde lijn geeft een onafhankelijke beoordeling en adviezen over de toereikendheid en effectiviteit
van governance en risicomanagement. Deze derde lijn wordt voor het pensioenfonds ingevuld door de
sleutelfunctiehouder en –vervuller interne audit.
Communicatiebeleid
Het fonds heeft een communicatiebeleid opgesteld. Dit wordt eens per 3 jaar geactualiseerd. De
communicatiedoelstellingen uit het beleid worden jaarlijks via een jaarplan met begroting concreet
ingevuld en door het bestuur vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat het bestuur op het gebied van
communicatie voldoende is voorbereid op een crisissituatie en op tijd en adequaat kan handelen, is er
tevens een crisiscommunicatieplan opgesteld.
Crisisplan
Het bestuur heeft een crisisplan vastgesteld waarvan zowel het financieel crisisplan als het acute
crisisplan (ook wel business continuity plan) onderdeel uitmaken. Dit crisisplan is opgenomen als bijlage
3 van deze Abtn.

3. Pensioenregeling

3.1 Aansluiting van werkgevers
3.1.1 Verplichte aansluiting / Aangesloten ondernemingen
Door een besluit tot verplichtstelling wordt de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds voor de
werknemers in een omschreven bedrijfstak verplicht. De sociale partners zijn primair verantwoordelijk
voor de arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ondersteunt met de verplichtstelling deze verantwoordelijkheid van sociale partners.
De deelneming aan het pensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers vanaf de datum
indiensttreding, tot de eerste dag van de maand, waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt. Een exacte
omschrijving van de werkingssfeer van het fonds is opgenomen in de verplichtstelling.
Cao-partijen in de bedrijfstak, daarin geadviseerd door het bestuur, zullen zich met enige regelmaat een
oordeel blijven vormen over de meest wenselijke toekomst van het fonds en de hierin ondergebrachte
pensioenregeling.

3.1.2 Vrijwillige aansluiting
Het fonds is statutair bevoegd om een werkgever die niet verplicht onder de werkingssfeer van het fonds
valt onder voorwaarden op vrijwillige basis bij het fonds aan te sluiten.
De vrijwillige aansluiting wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de
vrijwillig aan te sluiten onderneming. Het fonds is bevoegd in deze overeenkomst nadere voorwaarden
aan de vrijwillige aansluiting te stellen.

3.1.3 Vrijstelling
Het bestuur is bevoegd om voorwaarden te stellen waaronder werkgevers vrijstelling van de verplichting
tot aansluiting bij de regeling gegeven kan worden. De regelgeving met betrekking tot vrijstelling is
vastgelegd bij en krachtens de Wet Bpf 2000.

3.2 Deelnemerschap
Deelnemer aan de pensioenregeling zijn alle werknemers van bedrijven die vallen onder de
werkingssfeer van de bedrijfstak en met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten. Werknemers van een
aangesloten werkgever worden deelnemer in de pensioenregeling.

3.2.1 Vrijwillige voortzetting deelnemerschap
Het bestuur is bevoegd individuele (gewezen) deelnemers toe te staan de deelneming in de regeling van
het fonds na beëindiging van de deelneming voort te zetten. Vanwege de fiscale regels is een dergelijke
voortzetting aan voorwaarden gebonden; in de regel duurt deze maximaal drie jaar.

3.3 Excedent pensioenregeling
Naast de basisregeling biedt het Pensioenfonds ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis een
excedentregeling af te sluiten. Deze pensioenregeling is qua opzet vergelijkbaar met de basisregeling.

3.4 Uitvoeringsreglement
De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst die van belang zijn voor de aangesloten
werkgever(s) zijn vastgelegd in het uitvoeringsreglement zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet.

3.5 Vrijstelling
In een aantal door de wet (Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000) voorgeschreven gevallen is het
bedrijfstakpensioenfonds verplicht op verzoek van een werkgever vrijstelling te verlenen van deelneming
aan de pensioenregeling. Als bij een verzoek tot vrijstelling niet voldaan is aan de voorwaarden van een
verplichte vrijstelling kan het fonds ook onverplicht vrijstelling verlenen.
Indien aan een werkgever vrijstelling is verleend (verplicht dan wel onverplicht) dan dient de werkgever
zorg te dragen voor een vervangende pensioenregeling die minimaal gelijkwaardig is en in geval van
een negatieve z-score gelijk is aan de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Zoetwarenindustrie. Het bestuur zal de werkgever in kennis stellen van wijzigingen van de
pensioenregeling. Periodiek zal door het fonds een controle worden uitgevoerd op de gelijkwaardigheid.

3.6 Collectieve waardeoverdrachten
Op verzoek van de werkgever is het mogelijk om voor een groep deelnemers collectieve
waardeoverdracht van de reeds opgebouwde aanspraken te laten plaatsvinden van en naar het fonds.
Hieronder is het beleid opgenomen dat het fonds hanteert bij inkomende en uitgaande collectieve
waardeoverdrachten.
Inkomende waardeoverdracht (actieven en inactieven)
Actuariële grondslagen
• De door DNB gepubliceerde RTS op het moment van
overdracht.
• Voorziening pensioenverplichting incl. extra reservering voor
(partieel) arbeidsongeschikten en zieke deelnemers
(inlooprisico).
Solvabiliteitsopslag
• De actuele dekkingsgraad op het moment van overdracht.
Vergoeding kosten
• Vergoeding voor eenmalige extra kosten in verband met de
uitvoering van de waardeoverdracht.
Uitgaande waardeoverdracht (actieven en inactieven)
Actuariële grondslagen
• De door DNB gepubliceerde RTS op het moment van
overdracht.
• Voorziening pensioenverplichting incl. reserve uitlooprisico.
Solvabiliteitsopslag
• De actuele dekkingsgraad op het moment van overdracht.
Vergoeding kosten
• Vergoeding voor eenmalige extra kosten in verband met de
uitvoering van de waardeoverdracht.
Bij dit beleid gelden de volgende opmerkingen en voorwaarden:
• Het beleid zal periodiek geëvalueerd worden hetgeen tot een wijziging kan leiden.
• Iedere collectieve waardeoverdracht wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In specifieke
omstandigheden (bijvoorbeeld een lage dekkingsgraad) kan het bestuur besluiten om niet mee te
werken aan een waardeoverdracht.
• Voor waardeoverdrachten groter dan 5% van de totale technische voorzieningen van Pensioenfonds
Zoetwaren kunnen afwijkende voorwaarden gelden afhankelijk van de specifieke
omstandigheden/risico’s.
• Voor alle collectieve waardeoverdrachten geldt de voorwaarde dat er goedkeuring nodig is van DNB.

3.7 Kenmerken basis- en excedentpensioenregeling
De kenmerken van de basis- en excedentregeling zijn opgenomen als bijlage 8 bij deze Abtn.

4. Herverzekering
De uit de pensioenregeling voortvloeiende verplichtingen en de hieruit voortspruitende actuariële risico’s
worden door het fonds in eigen beheer gehouden, m.u.v. de navolgende herverzekering.
Herverzekering op basis van een gedeelte van de voorziening pensioenverplichtingen
Als gevolg van de overname van de pensioenverplichtingen van Stichting Pensioenfonds Jan
Schoemaker, welke stichting een deel van zijn pensioenverplichtingen had verzekerd bij Delta Lloyd
Verzekeringsgroep NV, heeft het fonds tevens die herverzekerde pensioenverplichtingen overgenomen.
Het betreft uitsluitend ingegane pensioenaanspraken. Tevens heeft het fonds pensioenverplichtingen
van Stichting Pensioenfonds Campbell Nederland overgenomen. Een gedeelte van die verplichtingen is
tevens herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij (Aegon) en gecedeerd aan het fonds.

5. Financiële opzet
5.1 Technische voorzieningen en reserves
5.1.1 Technische voorzieningen (TV)
Het fonds voert de pensioenregeling uit conform de statuten. De pensioenaanspraken zijn verzekerd in
eigen beheer. De voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening per 31 december is gelijk aan de op basis van prudente grondslagen - vastgestelde contante waarde van de tijdsevenredige
pensioenaanspraken inclusief de toegekende toeslagen per 1 januari volgend op voornoemde
31 december. Voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers is de voorziening
pensioenvoorzieningen verhoogd met de contante waarde van de over de toekomstige jaren op te
bouwen pensioenrechten op grond van vrijgestelde aanspraken.
Tevens is in de voorziening pensioenverplichtingen een reservering opgenomen voor het tweejarige
uitlooprisico met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Deze reservering is gebaseerd op 2 jaar (zuivere)
risicopremies voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit betreft ultimo 2020 een reservering
van de risico-opslag uit de premie van 2019 en de risico-opslag uit de premie van 2020. In de volgende
boekjaren schuift dit elk jaar op. De risicopremie voor premievrijstelling bedraagt 8,1% van de zuivere
actuariële koopsom. De hoogte van deze risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
wordt jaarlijks getoetst. De reservering wordt gebaseerd op het actuele risicopremiepercentage.
Indien het opbouwpercentage in de pensioenregeling wordt gewijzigd, wordt de risico-opslag uit de
premie hiervoor gecorrigeerd door deze te vermenigvuldigen met de factor opbouw% nieuw / opbouw%
oud.

De voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen:
Rekenrente

De rentetermijnstructuur zoals maandelijks gepubliceerd door De
Nederlandsche Bank.

Sterfte

Prognosetafel AG 2020 met inkomens- en leeftijdsafhankelijke
correctiefactoren, welke gebaseerd zijn op het S&V
ervaringssterftemodel (model 2020). Deze correctiefactoren zijn
opgenomen in de bijlage 1.
De sterftegrondslagen worden iedere twee jaar opnieuw getoetst, voor
het laatst heeft dit plaats gevonden in 2020.

Gehuwdheid

De gehuwdheids-/partnerfrequenties nemen toe met de leeftijd. Er wordt
uitgegaan van de gehuwdheids-/partnerfrequenties op basis van de data
gepubliceerd door het CBS in 2020 (CBS 2020).Deze gehuwdheids/partnerfrequenties zijn opgenomen in bijlage 11.
Op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar is de gehuwdheids/partnerfrequentie gelijk aan 100%.
Na de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar vindt waardering van het
partnerpensioen plaats op basis van het bepaalde partnersysteem.
De gehuwdheids-/partnerfrequenties worden iedere vier jaar opnieuw
getoetst, voor het laatst heeft dit plaats gevonden in 2021.

Uitkeringen

De uitkeringen zijn continu betaalbaar verondersteld.

Leeftijdsbepaling

De leeftijd wordt bepaald in jaren en maanden nauwkeurig.

Leeftijdsverschil

Het leeftijdsverschil tussen de mannelijke deelnemer en zijn partner is op
3 jaar gesteld (man ouder dan zijn partner). Het leeftijdsverschil tussen
de vrouwelijke deelnemer en haar partner is op 2 jaar gesteld (vrouw
jonger dan haar partner).
Het leeftijdsverschil wordt iedere vier jaar opnieuw getoetst, voor het
laatst heeft dit plaats gevonden in 2021.

Uitvoeringskosten

- Met toekomstige uitvoeringskosten wordt rekening gehouden door een
afzonderlijke opslag c.q. vergoeding van 2,7% op de netto TV te
hanteren.
- Voor lopende uitvoeringskosten komt een afzonderlijke opslag c.q.
vergoeding van 1,2% van de pensioengrondslagsom beschikbaar
(onderdeel premie).
De opslag voor uitvoeringskosten wordt iedere twee jaar opnieuw
getoetst, voor het laatst heeft dit plaats gevonden in 2021.

Wezenpensioen

- Voor het uitgestelde wezenpensioen wordt in de TV voor niet
ingegaan partnerpensioen van niet gepensioneerden een opslag van
0,45% ingerekend.
- Als onderdeel van de premie wordt een opslag van 4,7% van de
actuarieel benodigde risicokoopsom gehanteerd.
De opslag voor wezenpensioen wordt iedere vier jaar opnieuw getoetst,
voor het laatst heeft dit plaats gevonden in 2020.

Uitruilfactoren

Bij de vaststelling van de collectief actuarieel gelijkwaardige
uitruilfactoren om nabestaandenpensioen uit te ruilen voor
ouderdomspensioen wordt rekening gehouden met de wijze waarop de
voorziening inzake het nabestaandenpensioen wordt vastgesteld en de
onderverdeling van deze voorziening en die van het ouderdomspensioen
naar geslacht om zodoende zo min mogelijk financiële risico’s te lopen.
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Bij de uitruilfactoren zoals deze jaarlijks vanaf 1 juli voor een periode van
een jaar zullen gelden, is bij het uitruilen op de ingangsdatum van het
ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen uitgegaan van 100%
gehuwdheid op de uitruildatum.

5.1.2 Voorzieningen voor toekomstige uitvoeringskosten
De voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten is vertaald in een afzonderlijke opslag c.q.
vergoeding voor toekomstige uitvoeringskosten op de netto technische voorzieningen (TV). Deze
opslag c.q. vergoeding is onderdeel van de totale technische voorzieningen en wordt tevens
toegepast bij de nieuwe opbouw (toevoeging aan de voorziening) en de uitkeringen (vrijval van de
voorziening).
Gehanteerde uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten voor de vaststelling van de voorziening voor toekomstige
uitvoeringskosten zijn:
• Het pensioenfonds moet de uitvoeringskosten kunnen dragen bij afwikkeling van de opgebouwde
verplichtingen. De uitvoeringskosten voor de (toekomstige) inactieven moeten door het fonds
kunnen worden gedragen en daartoe moet een toereikende voorziening voor toekomstige
uitvoeringskosten worden aangehouden. De vrijval van de voorziening voor toekomstige
uitvoeringskosten moet bij afwikkeling bij benadering minimaal gelijk zijn aan de feitelijke
afwikkelingskosten. Dit voorkomt ook dat de toeslagcapaciteit van het fonds wordt overschat.
• In beginsel moet de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten toereikend zijn tot de laatste
deelnemer overlijdt. In de praktijk zal op een eerder moment tot afstorting van de opgebouwde
pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder worden overgegaan omdat naarmate het fonds
in omvang afneemt schaalnadelen ontstaan. Na overdracht van de pensioenverplichtingen wordt
overgegaan tot liquidatie van het pensioenfonds.
• Bij afwikkeling wordt geen premie meer ontvangen en zal het fonds de uitvoeringskosten geheel
zelf moeten dragen. De vrijval van de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten moet bij
afwikkeling bij benadering minimaal gelijk zijn aan de feitelijke afwikkelingskosten.
De methode van vaststelling
In het derde kwartaal van 2021 is een onderzoek uitgevoerd. De jaarlijkse (reguliere)
uitvoeringskosten in een gesloten fonds situatie zijn geschat op € 2.900.000,-. Deze geschatte
(reguliere) uitvoeringskosten van € 2.900.000,- (niveau 2021) zijn contant gemaakt op basis van de
volgende grondslagen en uitgangspunten:
• De fondsgrondslagen per 31 juli 2021.
• Er is met kosteninflatie rekening gehouden door te veronderstellen dat de uitvoeringskosten
jaarlijks toenemen.
• De periode van eigen beheer op het moment dat het fonds geen actieve deelnemers meer heeft is
gesteld op maximaal 3 jaar. Dit wil zeggen dat op het moment dat de premiebetaling stopt het
fonds binnen 3 jaar gaat liquideren.
• Liquidatie en overdracht gaat gepaard met extra uitvoeringskosten. Bij de vaststelling is rekening
gehouden met een bedrag aan liquidatiekosten van € 540.000,-.
• In geval van liquidatie is een kostenopslag van 2,5% voldoende voor het overdragen van de
pensioenverplichtingen met een toereikende kostenvoorziening aan een andere
pensioenuitvoerder.
Het resulterende bedrag wordt uitgedrukt als percentage van de netto TV per 31 juli 2021: de aan te
houden voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten is 2,7% van de netto TV.
De voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten wordt iedere twee jaar opnieuw getoetst. De
eerstvolgende toetsing vindt plaats in 2023. Er zal daarbij een bestendige gedragslijn worden gevolgd.

5.1.3 Voorziening voor niet opgevraagde pensioenen
De voorziening voor niet opgevraagde pensioenen wordt vastgesteld op basis van de
fondsgrondslagen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met niet verrichte uitkeringen. Indien de
uitbetalingstermijn van de eerste uitkering van een begunstigde meer dan 5 jaar is verstreken, valt de
hele voorziening voor die begunstigde vrij. Voor een pensioengerechtigde met recht op een
ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 68 valt de hele voorziening dus op leeftijd 73 vrij.
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Het vrijvallen van de voorziening beïnvloedt niet het recht van een begunstigde om zijn uitkering
alsnog te claimen.

5.1.4 Algemene reserve
De algemene reserve wordt gevormd door de middelen die niet nodig zijn voor de dekking van de
voorziening pensioenverplichtingen. Het resultaat van het boekjaar wordt jaarlijks toegevoegd aan
deze algemene reserve.

5.2 Toereikendheid voorzieningen en reserves
5.2.1 De gewenste omvang van het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de middelen die niet nodig zijn voor de dekking van de
technische voorzieningen voor risico van het fonds. Op de balans kan als weerstandsvermogen
worden aangemerkt de som van de reserves. Het bestuur zal periodiek toetsen hoe het vermogen van
het fonds zich op dat moment verhoudt tot de grenzen zoals die op dat moment kunnen worden
berekend conform de richtlijnen van DNB. Deze grenzen betreffen het Minimaal Vereist Eigen
Vermogen (zoals bedoeld in artikel 131 van de Pensioenwet) en het Vereist Eigen Vermogen (zoals
bedoeld in artikel 132 van de Pensioenwet). Het bestuur acht het gewenst dat het
weerstandsvermogen minimaal gelijk is aan het Vereist Vermogen volgens de nFTK richtlijnen.
Het Vereist Eigen Vermogen wordt per kwartaal door het fonds vastgesteld op basis van het
standaardmodel conform artikel 12 van het Besluit FTK. Of het standaardmodel wel of niet toegepast
mag worden voor bepaling van het Vereist Eigen Vermogen wordt jaarlijks door het bestuur getoetst.
Op basis van de uitkomsten van deze toetsing is door het bestuur vastgesteld dat voor berekening
van het Vereist Eigen Vermogen terecht het standaardmodel wordt toegepast.

5.2.2 Jaarlijkse toets en rapportages
De toets in hoeverre vanuit de huidige situatie het gevoerde beleid tot de eerstvolgende grens in het
beleidskader leidt zal tenminste jaarlijks plaatsvinden aan de hand van de door het fonds en adviseurs
uitgebrachte rapportages, in het bijzonder het jaarlijkse rapport van de actuaris waarin het resultaat
van het fonds geanalyseerd wordt naar zijn oorzaken. Projecties van de dekkingsgraad naar de
toekomst en rapportages over de samenstelling van de beleggingsportefeuille zullen per kwartaal
plaatsvinden.
Bij de beoordeling van de financiële positie van het fonds wordt uitgegaan van de richtlijnen van het
financieel toetsingskader.
Daarnaast wordt bezien in hoeverre het toekomstige rendement naar verwachting toereikend zal zijn
voor de financiering van de rekenrente en het eventueel verlenen van toeslagen op de pensioenen
van de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

5.2.3 Vaststelling (beleids)dekkingsgraad en reële dekkingsgraad
Het fonds stelt iedere maand de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad vast.
De dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen het vermogen en de technische voorzieningen
(TV) van het fonds.
Een bestuursbesluit tot wijziging van de veronderstellingen voor de vaststelling van de TV wordt
meegenomen in de eerstvolgende berekening van de maandelijkse dekkingsgraad nadat het bestuur
hierover definitief heeft besloten en onder voorbehoud van geen bezwaar van de certificerend
actuaris.
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 maanden
voorafgaand aan het moment van vaststelling.
Het fonds stelt jaarlijks per het einde van het jaar de reële dekkingsgraad vast, meldt deze jaarlijks
aan de toezichthouder en vermeldt deze in de jaarrekening en het jaarverslag.
De reële dekkingsgraad is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de beleidsdekkingsgraad
die is vereist voor voorwaardelijke toeslagverlening ter hoogte van de minimale verwachtingswaarde
voor de groeivoet van het prijsindexcijfer, bedoeld in artikel 23a, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid,
van het Besluit FTK.
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5.3 Premiebeleid
5.3.1. Doorsneepremie basisregeling
De te ontvangen jaarpremie wordt geheven in de vorm van een doorsneepremie, bepaald als een
percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het salaris (gemaximeerd)
minus een franchise.
De hoogte van de doorsneepremie wordt overeengekomen tussen het pensioenfonds en de caopartijen. Het bestuur toetst de doorsneepremie – gehoord de actuaris van het pensioenfonds –
jaarlijks op adequaatheid.
De totale premie ten behoeve van de pensioenregeling (basisregeling) bedraagt 30% van de
pensioengrondslag. De doorsneepremie staat vast voor de periode 1-1-2021 tot en met 1-1-2024 (drie
jaar periode) of, indien eerder, tot het van kracht worden van een nieuw pensioenstelsel. De
doorsneepremie is elk jaar ten minste gelijk aan de gedempte kostendekkende premie. De
pensioenopbouw wordt jaarlijks vastgesteld met inachtneming van de eis dat de doorsneepremie ten
minste gelijk moet zijn aan de gedempte kostendekkende premie en met inachtneming van het Beleid
premiedekkingsgraad. Hiervoor geldt de volgende procedure:
a) Het fonds brengt jaarlijks per 30 juni van enig jaar de voorlopige situatie in kaart door het
vaststellen van de gedempte kostendekkende premie, de premiedekkingsgraad en de hoogte van
de pensioenopbouw, gegeven de doorsneepremie op dat moment.
b) Voor 31 augustus informeert het fonds de sociale partners via de Werkgroep Pensioen over welke
voorlopige pensioenopbouw komend jaar mogelijk is, gegeven de doorsneepremie.
c) Het fonds stelt in oktober van enig jaar de gedempte kostendekkende premie, de
premiedekkingsgraad en de hoogte van de pensioenopbouw, gegeven de doorsneepremie, vast
per 30 september.
d) Voor 30 oktober informeert het fonds de sociale partners via de Werkgroep Pensioen over welke
pensioenopbouw komend jaar mogelijk is, gegeven de doorsneepremie.
Indien er sprake is van het niet toekennen van het fiscaal maximale opbouwpercentage, geeft het
fonds tevens aan welke doorsneepremie benodigd is om een niet-verlaagde pensioenopbouw te
kunnen toekennen.
e) Sociale partners informeren het fonds uiterlijk 30 november van dat jaar over het besluit om de
doorsneepremie al dan niet te verhogen.
f) Indien sociale partners besluiten om de doorsneepremie niet te verhogen of niet reageren vóór 30
november, dan wordt de pensioenopbouw verlaagd door het fonds.
In de modellering van het fondsbeleid ten behoeve van een ALM-studie, haalbaarheidstoets of
anderszins wordt geen rekening gehouden met de eventuele mogelijkheid van een premieverhoging.
Indien de premie niet voldoet aan het fondsbeleid, wordt de opbouw in enig jaar verlaagd.

5.3.2. Beleid premiedekkingsgraad
Het bestuur hanteert het volgende beleid omtrent de hoogte van de premiedekkingsgraad.
• Het fonds accepteert in een situatie van een lage rente een lagere premiedekkingsgraad, omdat
het bestuur wenst om – in lijn met het verzoek van de sociale partners - een constante premie te
vragen, indien mogelijk. Daarnaast wenst het bestuur aantrekkelijk te blijven voor de vrijwillig
aangesloten werkgevers.
• Echter, een lage premiedekkingsgraad voor een langere periode wordt niet wenselijk geacht.
• Het fonds hanteert in dit kader een minimale premiedekkingsgraad van 80%. Deze
premiedekkingsgraad wordt gebaseerd op het maximum van:
o De rente per 30 september voorafgaande aan het betreffende premiejaar.
o De 12-maands gemiddelde rente per 30 september voorafgaande aan het betreffende
premiejaar.
Voor 2022 en 2023 is – in overleg met sociale partners – een uitzondering gemaakt. Op basis van de
gestegen beleidsdekkingsgraad en anticiperend op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt
een premiedekkingsgraad geaccepteerd van licht onder de 80%. Voor 2022 en 2023 is de
pensioenopbouw in overleg met sociale partners stabiel gehouden op 1,70% bij een premie van 30%.

5.3.3. Gedempte kostendekkende premie
Als uitgangspunt voor de toetsing van de doorsneepremie voor de basisregeling op
kostendekkendheid wordt de gedempte kostendekkende premie gehanteerd.
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De gedempte kostendekkende premie bestaat uit de volgende elementen:
a1. de koopsom, benodigd voor inkoop van de pensioengedeelten, gerelateerd aan het betreffende
kalenderjaar. De opslag voor toekomstige uitvoeringskosten is onderdeel van deze koopsom;
a2. risicopremies voor de nog niet ingekochte gedeelten van partner- en wezenpensioen
respectievelijk voor de dekking tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De opslag voor
toekomstige uitvoeringskosten is onderdeel van deze risicopremies
b. de opslag die nodig is voor het bereiken of het in stand houden van het vereist eigen
vermogen. Deze opslag is gelijk aan nul, tenzij het vereist eigen vermogen hoger is dan de in de
premie opgenomen kosten voor toeslagverlening. In deze laatste situatie is de solvabiliteitsopslag
gelijk aan het vereist eigen vermogen verminderd met de in de premie opgenomen kosten voor
toeslagverlening.
c. de afzonderlijke opslag c.q. vergoeding voor de uitvoeringskosten.
De doorsneepremie wordt jaarlijks getoetst aan de gedempte kostendekkende premie. Deze toetsing
vindt plaats naar de situatie per 30 september van enig jaar. Bij de vaststelling van de gedempte
kostendekkende premie wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
• Het verwacht rendement wordt jaarlijks gebaseerd op de strategische beleggingsmix1 van BPF
Zoetwaren en wordt vastgesteld naar de situatie per 30 september van enig jaar.
• Het rendement zakelijke waarden wordt vastgesteld voor de premieperiode en wordt gebaseerd op
de ALM-verwachtingen in de meest recente ALM-studie voorafgaande aan de datum van vaststellen
van de parameters conform het in de ALM-studie gehanteerde basisscenario.
• Het rendement op vastrentende waarden staat voor vijf jaar vast en wordt vastgesteld naar de
situatie van 30 september voor aanvang van de premieperiode. In de periode 2021 tot en met 2025
betreft dit de situatie per 30 september 2020.
• Bij de vaststelling van de gedempte kostendekkende premie tijdens de premieperiode wordt
rekening gehouden met het in de ALM-studie direct voorafgaande aan de premieperiode verwachte
rendement door de gedeeltelijke renteafdekking.
• Bij de vaststelling van de gedempte kostendekkende premie wordt rekening gehouden met een
opslag voor de toekomstbestendige toeslagverlening ter hoogte van minstens de verwachte
prijsinflatie (DNB curve, naar de situatie van 30 september voor aanvang van de premieperiode, dus
30 september 2020). Als deze opslag hoger is dan de opslag voor het vereist eigen vermogen, dan
komt de opslag voor toeslagverlening in plaats van de opslag voor het vereist eigen vermogen.
De gedempte kostendekkende premie wordt minimaal gelijk gesteld aan de gedempte
kostendekkende premie uitgaande van de maximale parameters, zoals weergegeven in artikel 23a
van het Besluit Financieel Toetsingskader.
Het meenemen van een opslag voor de financiering van de toeslagambitie doet niets af aan het
voorwaardelijk karakter van het toeslagenbeleid zoals omschreven in paragraaf 5.4.

5.3.4. Premie excedentregeling
Voor de vaststelling van de premie voor de excedentregeling (voor mannen en vrouwen verschillende
tarieven) wordt uitgegaan van de gedempte kostendekkende premie, uitgaande van de
veronderstellingen zoals hier boven beschreven. Bovenop deze gedempte kostendekkende premie
wordt een premieopslag gehanteerd. Deze premieopslag wordt zodanig bepaald dat de ex-ante
vastgestelde premiedekkingsgraad (PDG) van de excedentregeling gelijk is aan de ex-ante
vastgestelde PDG van de basisregeling. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in
levensverwachting tussen deelnemers in de basisregeling en de excedentregeling. De grondslagen en
de premieopslag voor de bepaling van de actuariële premie van de excedentregeling wordt voor ieder
boekjaar opnieuw bepaald.
Voor de bepaling van de doorsneepremie en de tarieven voor de excedentregeling wordt voorts
uitgegaan van een kostenopslag voor doorlopende kosten van 1,2% van de pensioengrondslag
(niveau 2022).

5.3.5. Zuiver kostendekkende premie
De zuiver kostendekkende premie wordt bepaald als de som van de volgende componenten:
1

Indien er geen strategische verdeling is vastgelegd betreffende de kredietwaardigheid van de
vastrentende portefeuille wordt deze jaarlijks herijkt op basis van de kredietverdeling per 30 juni van
het jaar waarin de premie voor komend jaar wordt vastgesteld.
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a1.
a2.
b.
c.

de koopsom, benodigd voor inkoop van de pensioengedeelten, gerelateerd aan het
betreffende kalenderjaar. De opslag voor toekomstige uitvoeringskosten is onderdeel van
deze koopsom;
risicopremies voor de nog niet ingekochte gedeelten van partner- en wezenpensioen
respectievelijk voor de dekking tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De opslag voor
toekomstige uitvoeringskosten is onderdeel van deze risicopremies;
de opslag die nodig is voor het bereiken of het in stand houden van het vereist eigen
vermogen;
de afzonderlijke opslag c.q. vergoeding voor de uitvoeringskosten.

Voor het bepalen van onderdeel a. van de (zuiver) kostendekkende premie wordt uitgegaan van de
rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB ultimo het voorafgaande jaar.
Voor de opslag die nodig is voor het bereiken of het in stand houden van het vereist eigen vermogen
(component b.) dient het strategisch vereist eigen vermogen van 31 december van het voorgaande
jaar als basis. Voor zover bekend wordt rekening gehouden met het beleggingsplan voor het komende
jaar.
De opslag cq. vergoeding voor de uitvoeringskosten (c.) wordt bij de vaststelling van de (gedempte)
kostendekkende premie vastgesteld als 1,2% (niveau 2022) van de pensioengrondslag. Deze 1,2%
van de pensioengrondslag is bepaald als de verwachte (reguliere) uitvoeringskosten minus de
verwachte vrijval uit de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten. Een eventueel verlies of winst
op uitvoeringskosten wordt verantwoord onder het resultaat op kosten. Jaarlijks wordt deze opslag cq.
vergoeding voor de uitvoeringskosten getoetst.

5.3.6. Premiekorting
Het bestuur kan, met inachtneming van de voorwaarden in de Pensioenwet en regelgeving, besluiten
tot een premiekorting. Een premiekorting kan pas worden verleend nadat eventueel niet toegekende
toeslagen en/of korting van aanspraken over de 10 voorgaande jaren zijn gecompenseerd.
In de modellering van het fondsbeleid ten behoeve van een ALM-studie, haalbaarheidstoets of
anderszins wordt geen rekening gehouden met de eventuele mogelijkheid van een premiekorting.

5.4. Toeslagenbeleid
De toeslagverlening is voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.
Er wordt geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening. Er bestaat daarom geen recht op
de toeslagen en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal
plaatsvinden. Het bestuur van het fonds stelt jaarlijks het eventuele toeslagpercentage vast.
Voor de toeslagen geldt dat per 1 januari van enig jaar maximaal de door CBS gepubliceerde
consumentenprijsindex (CPI afgeleid) periode oktober - oktober kan worden toegekend. Dit is de
maatstaf waarop de eventuele toeslag wordt gebaseerd.
Het toeslagenbeleid wordt gebaseerd op de restricties die in het nFTK zijn opgenomen. Dit houdt in:
• Er wordt pas toeslag verleend bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%.
• De hoogte van de toeslag is zodanig dat steeds tijdig aan de eisen van het herstelplan wordt
voldaan. Dat wil zeggen dat herstel van de beleidsdekkingsgraad naar het Vereist Eigen
vermogen binnen 10 jaar mogelijk is.
• De hoogte van de toeslag is zodanig dat steeds aan de eis van toekomstbestendig indexeren
wordt voldaan. Dat wil zeggen dat de toeslag niet hoger is dan de toeslag die levenslang kan
worden gegeven, rekening houdend met het niveau van de beleidsdekkingsgraad.
Op grond van artikel 44 lid 3 van het pensioenreglement neemt het bestuur jaarlijks een besluit over
de verhoging van de pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers. Het bestuur zal geen
toeslag verlenen per 1 januari indien de beleidsdekkingsgraad eind oktober van het voorgaande jaar
lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.
Voor het besluit inzake de toeslagverlening is de beleidsdekkingsgraad per eind oktober van het
boekjaar bepalend zonder rekening te houden met de toeslagverlening per 1/1.
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Op 1 juli 2022 is het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. De wijziging
betekent dat pensioenfondsen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% al kunnen overgaan tot het
verlenen van een toeslag.
Het pensioenfonds heeft daarom op 12 juli 2022 besloten om in afwijking van artikel 13
pensioenreglement over te gaan tot het verlenen van een toeslag in 2022 van 3,28%. Deze toeslag is
gebaseerd op de door CBS gepubliceerde prijsindex (CPI afgeleid) van het voorgaande jaar over de
periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.
In afwijking van hetgeen in artikel 13 van het pensioenreglement is bepaald, wordt deze toeslag
verleend op 1 september 2022 op de (pré)pensioenaanspraken en (pré)pensioenrechten met inbegrip
van eerder verleende toeslagen die gelden per 31 augustus 2022.
Bovenstaande afwijking van het beleid is vastgelegd in een wijziging van deze Abtn per 31 augustus
2022. Tevens is dit geamendeerd op het pensioenreglement.
Inhaalindexatie
Gemiste indexaties (toeslagen) uit het verleden kunnen worden ingehaald. Bij de bepaling van de
hoogte van de inhaalindexatie wordt rekening gehouden met de restricties van het nFTK. Gemiste
indexaties kunnen alleen worden ingehaald indien de beleidsdekkingsgraad boven de
inhaalindexatiegrens ligt. De inhaalindexatiegrens is het maximum van het Vereist Eigen Vermogen en
de grens waarbij volgens de toekomstbestendig indexeren eis volledig kan worden geïndexeerd. Een
vijfde van het surplus boven de inhaalindexatiegrens kan worden ingezet voor inhaalindexatie. Bij de
inhaalindexatie wordt alleen rekening gehouden met de indexatieachterstanden, die zijn opgelopen na
1 januari 2015. Hierbij hanteert het fonds de zogenaamde ‘first in, first out systematiek’. De oudste
gemiste toeslagen worden als eerste ingehaald. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een
termijn voor het inhalen van gemiste toeslagen. Het compenseren van eventuele kortingen op de
opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten vindt volgens dezelfde richtlijnen plaats, waarbij eerst
kortingen gecompenseerd worden voordat gemiste toeslagen worden ingehaald. Achterstanden in
toeslagen worden vanaf 1 januari 2016 collectief bijgehouden en zo mogelijk gerepareerd. Vanaf 1
januari 2016 is de eerste toeslagachterstand ontstaan. Inhaalindexatie wordt alleen toegekend
voorzover een individuele (ex-)deelnemer en/of uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is geraakt door de
achtergebleven indexatie.
Negatieve prijsindex
Toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten vindt plaats op basis van de
CPI afgeleid over de periode oktober- oktober. Het is mogelijk dat er sprake is van een negatieve
prijsindex over de periode oktober – oktober (deflatie). Volgens de Pensioenwet is een negatieve
toeslag gelijk aan een korting en derhalve is dit niet toegestaan. Door het bestuur is besloten dat
indien deze situatie zich voordoet, bij het vaststellen van de toeslag(indexatie)achterstand rekening
gehouden wordt met de negatieve prijsindex. De toeslagachterstand wordt door het meenemen van
de negatieve prijsindex verlaagd. Indien er geen sprake is van een toeslagachterstand wordt de
negatieve prijsindex gelijk gesteld aan 0%.
Kortingsbeleid
Als het bestuur moet besluiten tot het korten van de reeds opgebouwde rechten, worden de volgende
regels gehanteerd.
• Als de beleidsdekkingsgraad in het herstelplan niet binnen 10 jaar stijgt naar het niveau van het
Vereist Eigen Vermogen, zal een korting worden doorgevoerd. Deze korting wordt tijdsevenredig
uitgesmeerd over 10 jaar en is voorwaardelijk. Als de beleidsdekkingsgraad vervolgens sneller
herstelt dan verwacht, dan zal niet de gehele korting hoeven worden doorgevoerd.
• Als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar onafgebroken onder het Minimaal Vereist Eigen Vermogen ligt
en de dekkingsgraad in het laatste jaar ook onder het Minimaal Vereist Eigen Vermogen ligt, zal
een korting worden doorgevoerd. Deze korting is onvoorwaardelijk en wordt zodanig uitgesmeerd
over de tijd dat in principe 1% per jaar wordt gekort, met een maximale uitsmeerperiode van 10
jaar. Als het tekort groter is dan 10 %, dan wordt de korting tijdsevenredig uitgesmeerd over 10
jaar.
Kortingen worden vanaf 1 januari 2016 collectief bijgehouden en zo mogelijk gerepareerd. Het
compenseren van eventuele kortingen op de opgebouwde aanspraken en rechten vindt volgens
dezelfde richtlijnen plaats als het inhalen van gemiste toeslagen (indexaties), waarbij eerst kortingen
gecompenseerd worden voordat gemiste toeslagen worden ingehaald.
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5.5 Financiële sturingsmiddelen
Het bestuur heeft een aantal sturingsmiddelen voorhanden dat wordt ingezet als de financiële positie
van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft.
De financiële sturingsmiddelen zijn:
• het premiebeleid;
• de hoogte van toe te kennen toeslagen;
• een verandering van het (strategische) beleggingsbeleid;
• vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. De vermindering van de
pensioenrechten wordt uitsluitend als noodmaatregel ingezet, indien overige maatregelen niet of
onvoldoende toereikend zijn.
Er is een integraal beleidskader ontwikkeld dat de verschillende beleidsterreinen (premie- toeslagen –
en beleggingsbeleid) samenbrengt. De invulling van het beleidsterrein is afhankelijk van de
dekkingsgraad.
Dit beleidskader vormt de leidraad voor het bestuur voor de invulling van de verschillende
beleidsonderdelen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om van dit kader af te wijken als het daar
noodzaak toe ziet.

5.6 Financieel crisisplan
Het bestuur beschikt over een financieel crisisplan. Samen met het acute crisisplan vormt dit het
crisisplan van het fonds. Dit plan maakt onderdeel uit van deze Abtn als bijlage 3.
In het financieel crisisplan wordt vastgelegd wat het bestuur onder een financiële crisissituatie verstaat
en hoe het handelt als het fonds in een crisissituatie terecht komt. Dit plan wordt jaarlijks getoetst op
actualiteit en zonodig aangepast.
De in het financieel crisisplan beschreven maatregelen geven een mogelijke inzet van
sturingsmiddelen en noodmaatregelen tijdens een financiële crisis weer. Dit wil niet zeggen dat het
bestuur in het geval van een financiële crisis dit plan exact zal uitvoeren. Bij een financiële crisis zal
het bestuur na zorgvuldig beraad besluiten hoe uitvoering zal worden gegeven aan de maatregelen,
zoals beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk om alle facetten van een financiële
crisissituatie volledig in te schatten.
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6. Beleggingsbeleid
6.1 Organisatie en werkwijze
De beschikbare gelden van het fonds dienen op een solide wijze te worden belegd. Met het oog op
een professionele en verantwoorde besluitvorming ten aanzien van de beleggingen van het fonds is
tot de volgende organisatie van activiteiten besloten.
▪ Het bestuur stelt het beschikbare risicobudget vast voor beleggingen en het strategisch
beleggingsbeleid en de randvoorwaarden waarbinnen dit vorm wordt gegeven (het
beleggingsraamwerk);
▪ Het bestuur draagt zorg voor en controleert de uitvoering van de (aansturing van de) beleggingen,
daarbij ondersteund door de Coördinator Vermogensbeheer;
▪ Professionele vermogensbeheerders voeren het feitelijke vermogensbeheer uit en rapporteren
daarover;
▪ De beleggingsadviescommissie (BAC) adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en
monitort de implementatie van het beleggingsbeleid;
▪ De risicomanager toetst het beleggingsbeleid op risico-aspecten;
▪ De bewaarnemer van het fonds verzorgt naast de bewaarneming eveneens de administratie van
de beleggingen, ook van de beleggingen die niet bij hem onder bewaring zijn.
Het beleggingsproces dat Bpf Zoetwaren hanteert, ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
9

Evaluatie

Risicohouding en Beliefs

1

ALM en Strategisch Beleid

2

Jaarlijkse of 3-jaarlijkse
evaluatie
Strategische
Asset
Allocatie

8

3

Jaarlijks
Beleggingsplan

Monitoring en
bijsturing

4

7

Manager
Selectie

Portefeuillebeheer
Implementatie

5

6

Het beleggingsproces bestaat uit negen stappen en resulteert in een gebalanceerde werkelijke
beleggingsportefeuille die aansluit bij de specifieke wensen en situatie van Bpf Zoetwaren.
Stap 1:
In de eerste stap van het beleggingsproces worden de belangrijkste uitgangspunten voor het
beleggingsbeleid vastgesteld, te weten de risicohouding en de beleggingsovertuigingen.
Stap 2: Strategisch kader, ALM en strategisch beleid
In de tweede stap van het beleggingsproces wordt het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld. Dit
beleid bestaat naast het strategisch kader, bestaande uit de beleggingsovertuigingen en de
risicohouding, uit de uitkomsten van de ALM studie en de uitgangspunten van het risicobeleid, het
portefeuillebeheer en het evaluatiebeleid. De uitgangspunten van en uitkomsten uit de ALM studie
vormen het startpunt voor de totstandkoming van de strategische asset allocatie (SAA). Om een
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goede aansluiting tussen de ALM studie en de SAA portefeuille te borgen, wordt de
referentieportefeuille uit de ALM studie (de ALM portefeuille) vertaald in een risicohouding of
risicobudget. Naast de risicohouding voor de totale SAA portefeuille worden de toegestane
beleggingscategorieën, de bijbehorende benchmarks en de lange termijn rendement en risico
aannames voor de individuele beleggingscategorieën expliciet gemaakt. Voor elke toegestane
beleggingscategorie wordt in een separaat document een investment case opgesteld.
Stap 3: Strategische asset allocatie portefeuille
Bij de strategische asset allocatie staat de lange termijn centraal en worden kwantitatieve analyses
uitgevoerd, gericht op de belangrijkste risicofactoren van de pensioenbalans. Hierbij wordt de
aandacht in eerste instantie gericht op hoofdcategorieën die op de lange termijn zowel kwantitatief als
kwalitatief voldoende onderscheidend zijn. Voor iedere hoofdcategorie geldt dat er een motivatie dient
te zijn om deze op te nemen in de portefeuille van een pensioenfonds. Deze motivatie kan gezocht
worden in het (verwachte) rendement van de hoofdcategorie, de diversificatie met de rest van de
strategische portefeuille en de meer kwalitatieve eigenschappen van de hoofdcategorie. Deze fase
beperkt zich daarom tot hoofdcategorieën als rente-afdekking, bedrijfsobligaties, aandelen en
vastgoed.
Met deze categorieën worden meerdere strategische beleggingsportefeuilles samengesteld die
voldoen aan de eerder gestelde doelstellingen.
De op lange termijn meest efficiënte beleggingsportefeuilles worden geanalyseerd uit verschillende
invalshoeken (via verschillende modellen en visies). Vervolgens wordt geanalyseerd of de
voorgestelde verschuivingen overeenstemmen met kwalitatieve visies over de beleggingen. Een
sterke kwalitatieve visie op de toegevoegde waarde en/of de transactiekosten kan ervoor zorgen dat
een allocatie naar een belegging niet of vertraagd in de tijd plaats zal vinden.
Aanvullend ontstaat via de analyse van meerdere scenario’s inzicht in het gedrag van de verschillende
alternatieven en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de dekkingsgraad op een middellange horizon. Het
resultaat van deze stap is de asset allocatie op hoofdlijnen.
Naast de hoofdcategorieën worden diverse subcategorieën onderscheiden. Bij Emerging Markets
Debt zijn dit bijvoorbeeld hard currency, local currency en bedrijfsobligaties. Voor elke hoofdcategorie
geldt dat de deelrisico’s een fundamentele link hebben met de betreffende hoofdcategorie. Daarnaast
dient elk deelrisico voldoende substantie te hebben en onderscheidend te zijn ten opzichte van andere
geïdentificeerde deelrisico’s. Tenslotte moet een deelrisico investeerbaar zijn en wordt beoordeeld of
er drempels zijn op het gebied van liquiditeit, de beschikbaarheid van producten en op gebied van
wet- en regelgeving.
Selectie van een deelrisico of subcategorie vindt enkel en alleen plaats als er waarde wordt
toegevoegd ten opzichte van de benchmark van de strategische beleggingscategorie. Bij de bepaling
van de aantrekkelijkheid en weging van een deelrisico of subcategorie wordt naast historische en
toekomstige risico-rendementskarakteristieken ook rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten
en implementatiemogelijkheden.
Stap 4: Jaarlijks Beleggingsplan
Elk jaar resulteert het proces van portefeuilleconstructie in een normportefeuille die wordt opgenomen
en beschreven in het jaarlijkse beleggingsplan. Hierin worden de gewenste allocatie naar de
verschillende beleggingen opgenomen aangevuld met minimale en maximale allocaties
(bandbreedtes) per categorie.
Onderdeel van het jaarlijks Beleggingsplan zijn de uitgangspunten voor een dynamisch
beleggingsbeleid in de vorm van triggers. Bij de renteafdekking staat een rentestaffel centraal waarin
verschillende renteniveaus als trigger zijn opgenomen voor het aanpassen van de hoogte van de
renteafdekking. Uitgangspunt bij het raken van een rentetrigger is een “ja, tenzij“ beleid. Dit betekent
dat het raken van een trigger in principe resulteert in het verhogen of verlagen van de renteafdekking
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conform de rentestaffel en dat hier alleen van af wordt geweken op basis van zwaarwegende
argumenten.
Daarnaast zijn niveaus voor de aandelenrisicopremie als trigger voor aandelenmarkten opgenomen.
Uitgangspunt hierbij is het gegeven dat financiële markten constant in beweging en ontwikkeling zijn,
waardoor risico’s en rendementen op middellange termijn af kunnen wijken van de aannames op
lange termijn. Het raken van de aandelentrigger start een discussie over de noodzaak van een
aanpassing van het gewicht in zakelijke waarden.
Stap 5: Managerselectie
Per subcategorie wordt een analyse uitgevoerd over de te prefereren beheerstijl (bijvoorbeeld passief
of actief). Op basis van de uitkomst van deze analyse worden managers en/of beleggingsfondsen
geselecteerd. Door middel van een degelijk proces, ondersteund door een uitgebreide database met
detailposities van duizenden strategieën wordt een shortlist van geschikte managers samengesteld.
Hieruit kiest Bpf Zoetwaren uiteindelijk de best passende manager. Tevens wordt in deze fase de
verdere implementatie van het gewenste duurzaamheidsprofiel vormgegeven. Het resultaat van deze
stap is dat voor elke categorie een manager is aangesteld die conform de door het bestuur
geaccordeerde richtlijnen de portefeuille beheert.
Stap 6: Implementatie
Na de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan volgt de implementatiefase. Bij grote
verschuivingen, bijvoorbeeld bij mutatie van beleggingscategorieën of managers, wordt een
transitieplan opgesteld. Waar nodig wordt een transitie, uit oogpunt van kostenefficiëntie, in meerdere
stappen uitgevoerd.
Stap 7: Portefeuillebeheer
Na de implementatie wordt de portefeuille door de aangestelde managers beheerd op basis van de
door Bpf Zoetwaren vastgestelde richtlijnen.
Stap 8: Monitoring en bijsturing
Na de implementatie vindt monitoring plaats door verschillende partijen. De richtlijnen per manager
worden gecontroleerd door de aangestelde managers alsmede door Altis als specialist van de
manager selectie en monitoring. De Coördinator Vermogensbeheer monitort de richtlijnen voor de
totale beleggingsportefeuille en het beleid voor het afdekken van het rente- en valutarisico. De
vastgestelde richtlijnen worden daarnaast onafhankelijk door de risicomanager gemonitord.
Gedurende het jaar vindt, binnen de geldende beleidskaders, bijsturing in de vorm van
portefeuilleaanpassingen plaats.
Stap 9: Evaluatie
In stap negen worden de verschillende stappen van het beleggingsproces plus enkele
beleidsonderdelen geëvalueerd. De evaluatie van stap 1, 2, 3 en 5 vindt in principe elke drie jaar
plaats. Voor de overige stappen geldt een jaarlijks evaluatieproces. De opzet van de evaluatie van de
beleidsonderdelen wordt beschreven in het strategisch beleidsdocument.

6.2 De verklaring inzake beleggingsbeginselen
De verklaring inzake beleggingsbeginselen omvat de strategische allocatie, de toegepaste
wegingsmethoden voor beleggingsrisico’s, de risicohouding, het gevoerde risicoprofiel en de
risicobeheerprocedures. Zie naast de inhoud van deze paragraaf ook bijlage 5 tot en met 8.

6.2.1 Strategische asset allocatie
Het bestuur stelt periodiek het strategisch beleid vast waaronder de verdeling over de
beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden. Dit strategisch beleggingsraamwerk is
gebaseerd op de meest recent uitgevoerde ALM-studie en eventueel andere beleidsondersteunende
studies. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is gericht op:
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Het op lange termijn waarmaken van de koopkrachtambitie
Het voorkomen van - grote - kortingen van de opgebouwde aanspraken en rechten
Bijlage 2 beschrijft de uitkomsten van de ALM-studie. Bijlage 6 beschrijft de strategische asset
allocatie.

6.2.2 Risico’s financiële instrumenten
Het risicobeleid is vastgelegd in het risicohandboek. Hieronder volgt een samenvatting van de
belangrijkste financiële risico’s.
Renterisico
De rente-afdekking is op basis van de geldende staffel per 1 januari 2022 vastgesteld op 40% van de
marktwaarde-rentegevoeligheid van het fonds. Hier geldt een bandbreedte van +/- 5,0%. De omvang
van de rente-afdekking wordt vastgesteld op basis van de rentegevoeligheid van de verplichtingen
indien deze op nominale marktwaarde worden gewaardeerd. De verdeling over looptijden sluit aan bij
de rentegevoeligheid per looptijdsegment indien de verplichtingen op basis van de markt-rentecurve
worden gewaardeerd. De renteafdekking wordt ingevuld met staatsobligaties, Green Bonds,
bedrijfsobligaties, hypotheken en renteswaps die samen met het benodigde onderpand in de vorm van
cash (geldmarktfondsen) de matching portefeuille vormen.
De omvang van de rente-afdekking kan worden aangepast op basis van een staffel, zie hiervoor
bijlage 6
Valutarisico
In de beleggingsbeginselen is benoemd dat valutarisico in principe wordt afgedekt, waarbij kosten,
omvang van de exposure en de rol van valuta in stress situaties worden meegewogen. Het hieruit
volgende strategisch valutabeleid is dat de valuta afgedekt worden die een weging in de portefeuille
hebben die boven 1,5% ligt. Valuta met een lagere weging worden om reden van kosten en
materialiteit niet afgedekt. Strategisch worden de valuta voor 100% afgedekt alleen US Dollarrisico
wordt voor 70% afgedekt. De achtergrond hiervan is dat de US dollar een safe haven is in tijden van
stress, en kosten voor afdekking sterk zijn opgelopen waardoor in de afweging rendement versus
risico een volledige afdekking niet optimaal is. In het beleid spelen currency pegs geen rol 2. Rondom
de afdekkingspercentages wordt een bandbreedte aangehouden van 5%.
De afdekking vindt plaats in een aparte portefeuille valuta-afdekking met behulp van driemaands
forward contracten. De exposure naar Onroerend Goed in de VS geldt als een dollarbelegging en de
benchmark exposure zal na de implementatie worden meegenomen in de afdekking. De overige
exposure naar Onroerend Goed wordt beschouwd als Euro-belegging. Bij het implementeren van de
valuta-afdekking wordt uitgegaan van de werkelijke waarde van de beleggingscategorie en de
benchmark exposure naar de af te dekken valuta. Hiermee kan nauwkeurig worden geïmplementeerd
en wordt voorkomen dat bewuste valuta-posities van managers onbedoeld worden afgedekt. Bij de
uitvoering is sprake van best execution.
Het fonds dekt valuta uit opkomende landen niet af. Uit onderzoek dat het fonds heeft laten uitvoeren,
blijkt dat de kosten die hiermee gemoeid zijn niet opwegen tegen de reductie van risico. De
renteverschillen met de Eurozone maken de afdekking erg kostbaar, wat op lange termijn niet blijkt te
worden gecompenseerd met de depreciatie van de valuta.
Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als gevolg van een verslechtering in
de kredietwaardigheid van de beleggingen. Waardedalingen als gevolg van stijgende credit spreads,
downgrades en faillissementen zijn hier onderdeel van. Het kredietrisico van Pensioenfonds
Zoetwaren wordt beperkt door een goede spreiding over de verschillende debiteuren aan te brengen.
2

Een wisselkoersbeleid waarbij de koers van de eigen valuta niet vrij wordt bepaald door vraag en
aanbod op financiële markten, maar waarbij de koers wordt gekoppeld aan een andere valuta.
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Obligaties met een hoog kredietrisico worden alleen in de returnportefeuille opgenomen. De volgende
normen zijn van toepassing:
•
Binnen de matching portefeuille wordt minimaal 60% van deze portefeuille belegd in obligaties
met een rating van AAA of AA (waarbij geldmarktfondsen als AAA worden beschouwd)
•
Binnen de matching portefeuille wordt maximaal 2% van deze portefeuille belegd in below
investment grade obligaties
•
Binnen de mandaten voor bedrijfsleningen worden beperkte afwijkingen ten opzichte van de
ratingverdeling van de benchmark toegestaan
Voor de berekening van het kredietrisico (S5) in het Vereist Eigen Vermogen hanteert het fonds de
volgende uitgangspunten:
•
Voor hypotheken en geldmarktfondsen wordt de rating van het fonds gehanteerd
•
De strategische ratingverdeling wordt gebaseerd op de strategische allocatie per
beleggingscategorie, vermenigvuldigd met de feitelijke ratingverdeling per beleggingscategorie
•
Voor High Yield wordt verondersteld dat de strategisch rating gelijk is aan ‘<BBB’
•
De strategische (spread)duration wordt gebaseerd op de feitelijke (spread)duration
Liquiditeitsrisico
De portefeuille kent een hoge mate van liquiditeit gezien de forse allocaties aan staatsobligaties en
aandelen. Als norm wordt een allocatie van maximaal 25% naar illiquide beleggingen gehanteerd. De
risicomanager heeft onderzocht dat een maximale allocatie van 25% naar illiquide beleggingen
voldoende liquiditeit biedt om aan de pensioenuitkeringen te voldoen en de allocaties naar liquide en
illiquide beleggingen binnen de bandbreedtes te houden bij grote onttrekkingen of
koersschommelingen.
Daarbij is de liquiditeitsbehoefte van het fonds beperkt. De swapportefeuille is voor het grootste deel
“funded” wat impliceert dat een eventueel negatief resultaat uit de onderliggende obligaties en
geldmarktfondsen gefinancierd kan worden. De valuta-afdekking is beperkt van omvang, eventuele
afrekening van valuta-termijncontracten kan worden gecombineerd met een onttrekking uit de
afgedekte beleggingscategorieën.
Het fonds heeft randvoorwaarden gedefinieerd voor de omvang van het onderpand. Als norm geldt dat
er voldoende beleggingen die geschikt zijn als onderpand aanwezig moet zijn om aan de
onderpandverplichting te voldoen. Hierbij worden de volgende eisen aangehouden als
minimumnormen voor het onderpand:
• Valuta: schok van 10% van de afgedekte valutapositie in cash/geldmarktfondsen aanhouden
• Initial margin bij central clearing: 60 x DV01 van de swaps (in staatsobligaties Nederland,
Duitsland, Frankrijk)
• Variation margin: 90 x DV01 in cash/geldmarktfondsen
De cash kan belegd worden in geldmarktfondsen. Voor deze geldmarktfondsen geldt dat deze
dagelijks verhandelbaar moeten zijn en een gemiddelde looptijd van maximaal 6 maanden hebben
Het mandaat van de LDI-manager bevat daarnaast liquiditeitsverhogende maatregelen:
• Mogelijkheid tot doorrollen van swaps, zodat marktwaarde afgerekend kan worden als er geen
stress in de markt is
• Minimale investering in liquide geldmarktfondsen van Eur 250 mln
Concentratierisico
De portefeuille wordt gespreid over regio’s, landen, sectoren en issuers, waarmee concentratierisico
wordt voorkomen. De volgende normen zijn van toepassing:
• Een allocatie naar een individueel aandeel mag niet meer bedragen dan 1,25% van de totale
portefeuille
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• Een allocatie naar obligaties van een individueel bedrijf met een investment grade rating mag niet
meer bedragen dan 1% van de totale portefeuille
• Een allocatie naar obligaties van een individueel bedrijf met een below investment grade rating
mag niet meer bedragen dan 0,5% van de totale portefeuille
• Een allocatie naar een individuele onderneming (aandeel + obligaties) mag niet meer bedragen
dan 1,5% van de totale portefeuille
• De allocatie naar obligaties van een individueel land met een below investment grade rating mag
niet meer bedragen dan 2% van de totale portefeuille
• De exposure naar een individuele valuta - niet zijnde de Euro of US dollar – in de normportefeuille
mag na afdekking niet meer bedragen dan 10% van het totale belegd vermogen
• De exposure naar US dollar in de normportefeuille mag na afdekking niet meer bedragen dan 15%
van het totale belegd vermogen
• De exposure naar een individuele valuta van emerging markets in de normportefeuille mag niet
meer bedragen dan 5% van het totale belegd vermogen
• De allocatie naar een individuele actieve manager mag niet meer bedragen dan 15% van de totale
portefeuille. De LDI manager wordt als een passieve manager gezien.
De limieten hebben een signaalfunctie voor verdere bestuurlijke behandeling en zijn daarmee geen
harde limiet. In de investment cases en in de beleggingsrichtlijnen van de externe managers wordt de
nadere invulling per beleggingscategorie vastgesteld. De limieten worden vooraf getoetst bij de
vaststelling van het jaarlijkse normportefeuille op basis van de benchmarks en achteraf op
kwartaalbasis op basis van de werkelijke portefeuille.
Tegenpartijrisico
Selectie en monitoring van tegenpartijen
Voor niet geclearde derivaten geldt dat deze uitsluitend worden verhandeld met tegenpartijen
waarmee een ISDA/CSA is overeengekomen. De minimale rating van de tegenpartijen bij aanvang
van de transacties bedraagt A-. De rating wordt bepaald op basis van de ratings van (indien
beschikbaar drie) internationale rating bureaus waarbij de laagste beschikbare rating wordt
gehanteerd.
De exposure per tegenpartij van bilaterale rente-derivaten wordt gemaximeerd tot 50% (A- of hoger) of
25% (BBB- of hoger) van de totale DV01 exposure van de portefeuille aan rentederivaten. Het bestuur
kan besluiten aanvullende eisen te stellen aan tegenpartijen. Daarnaast wordt dagelijks onderpand
uitgewisseld met tegenpartijen om het risico verder te verlagen.
Contractuele afspraken
De contractuele afspraken richten zich op het recht voor het fonds om voortijdig contracten te
beëindigen en op afspraken voor onderpand. Het onderpand biedt enige zekerheid dat het fonds in
geval van faillissement de waarde van de swapposities terugkrijgt. Hierbij zij aangetekend dat de
uitwisseling van onderpand enige vertraging kent, ook bij dagelijkse uitwisseling, waardoor de waarde
op moment van faillissement hoger kan zijn dan het onderpand en er dus een vordering overblijft.
Overig
Binnen beleggingsfondsen kunnen beheerders in sommige gevallen ook gebruik maken van
derivaten, hierbij wordt het beleid van de beheerder voor beheersing van het tegenpartijrisico separaat
beoordeeld.
De Coördinator Vermogensbeheer zal op kwartaalbasis rapporteren op de volgende aspecten:
• Rating per tegenpartij
• DV01 rentegevoeligheid per tegenpartij
• Marktwaarde per tegenpartij
• Onderpand per tegenpartij
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Actief risico
De Nominale Matching portefeuille wordt passief beheerd, evenals een deel van de portefeuille
Aandelen Ontwikkelde Markten. De overige categorieën worden actief beheerd. Van de totale
portefeuille wordt 40,6% passief beheerd, 59,4% is actief (inclusief Hypotheken en Onroerend Goed).
Indien marktomstandigheden of andere overwegingen hier aanleiding toe geven kan het bestuur
besluiten dit aan te passen.
De Coördinator heeft geen mandaat voor het voeren van een tactisch asset allocatie beleid .
Op totaalniveau geldt een tracking error van maximaal 1,5%. Hierbij is rekening gehouden met een
correlatie van 0,20 tussen de verschillende mandaten.
Securities lending
BPF Zoetwaren beperkt de mate van securities lending zoveel mogelijk. Binnen de mandaten wordt
niet aan securities lending gedaan. In een beperkt aantal beleggingsfondsen wordt wel aan securities
lending gedaan. Voor securities lending binnen fondsen worden door Bpf Zoetwaren de volgende
richtlijnen gehanteerd:
• Beperking van de omvang van het securities lending programma: maximaal 35% van het
vermogen mag worden uitgeleend
• Er moet liquide en hoogwaardig onderpand (collateral) worden ontvangen voor de uitgeleende
beleggingen
• Herbelegging van cash collateral in liquide en hoogwaardige geldmarktbeleggingen
• Opbrengsten van securities lending komen voor minimaal 70% ten goede aan de eindbelegger
• Adequaat beleid op en monitoring van tegenpartijrisico’s door de vermogensbeheerder
Bij de selectie van fondsen is het beleid rondom securities lending een van de beoordelingscriteria.
Bovenstaande richtlijnen worden als wens gehanteerd en worden afgewogen tegen de overige
beoordelingscriteria voor de fondsen. Minimaal eens per drie jaar rapporteert de Coördinator
Vermogensbeheer over securities lending binnen de fondsen.
Voor de beleggingsbeginselen en de risicohouding zie bijlage 5 en 8.

6.3 Prudent Person
Binnen het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met de prudent-person regel in Artikel 135 van
de Pensioenwet en Artikel 13 van het Besluit FTK Pensioenfondsen. Deze regel houdt in grote lijnen
in dat:
• De waarden worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
• De activa zodanig worden belegd dat de kwaliteit, veiligheid, liquiditeit en het rendement van de
portefeuille als geheel zijn gewaarborgd;
• De activa die ter dekking van de voorziening worden aangehouden, worden belegd op een wijze
die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen;
• De activa hoofdzakelijk worden belegd op gereglementeerde markten;
• Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering van het
risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Een bovenmatig risico m.b.t.
een en dezelfde tegenpartij en andere derivatenverrichtingen wordt vermeden;
• De activa naar behoren worden gediversifieerd over waarden en emittenten. Risicoaccumulatie in
de portefeuille wordt vermeden en beleggingen in de bijdragende ondernemingen worden beperkt
tot ten hoogste 5% van de portefeuille. Beleggingen in ondernemingen die tot dezelfde groep als
de bijdragende ondernemingen behoren, worden beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille;
• De beleggingen gewaardeerd zijn op basis van marktwaardering (en waartegen ze kunnen worden
verhandeld).
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Beleggingsbeleid in belang van aanspraak- en pensioengerechtigden
Het beleggingsbeleid wordt onderbouwd middels een ALM-studie. Input hiervoor is de
verplichtingenstructuur, ambitie en risicohouding van het fonds. De gevolgen van het beleggingsbeleid
voor de verschillende belanghebbenden worden in de ALM-studie zorgvuldig afgewogen. Er wordt
gebruik gemaakt van gevoeligheidsanalyses op de inputparameters.
Er worden bandbreedtes vastgesteld waarbinnen het feitelijke beleggingsbeleid mag afwijken van het
strategische beleggingsbeleid volgend uit de ALM-studie. Het risicoprofiel van het feitelijke
beleggingsbeleid mag slechts beperkt afwijken van het risicoprofiel van de ALM-mix.
Er zijn selectiecriteria vastgesteld voor de aanstelling van externe vermogensbeheerders. Deze zijn
vastgelegd in het strategisch beleggingsbeleid. De externe vermogensbeheerders worden periodiek
geëvalueerd. De kosten van vermogensbeheer worden in detail inzichtelijk gemaakt.
Veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement van portefeuille als geheel
Het risico van de portefeuille wordt gemeten ten opzichte van de verplichtingen. Voor deze
risicomaatstaf zijn bandbreedtes vastgesteld. In het strategisch beleggingsbeleid zijn grenzen
vastgesteld aan de verschillende risico’s. Onderdeel hiervan zijn kredietrisico’s, concentratierisico’s,
liquiditeitsrisico’s en risico’s van actief beheer. Deze grenzen worden vertaald naar de mandaten van
de vermogensbeheerders. In het strategisch beleggingsbeleid is een beleid aangaande
herbalancering vastgesteld.
Belegging van waarden ter dekking van de technische voorzieningen
De portefeuille is ingedeeld in een matchingportefeuille en een returnportefeuille. Binnen de
matchingportefeuille wordt alleen belegd in vastrentende waarden en rentederivaten met een laag
risicoprofiel. In het mandaat van de matching portefeuille zijn richtlijnen vastgelegd over de toegestane
instrumenten, verdeling over de looptijdblokken en mate van actief risico. Via rapportages wordt het
bestuur geïnformeerd over de mate van afdekking en de effectiviteit van de afdekking. Het
beleggingsbeleid wordt bijgestuurd op basis van veranderingen in de financiële positie van het fonds
en de economische omgeving.
Beleggingen hoofdzakelijk op gereglementeerde markten
De portefeuille is hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Uitzondering hierop vormt de
vastgoed portefeuille, welke een beperkt deel van de totale portefeuille betreft.
Derivatenbeleid
In het strategisch beleggingsbeleid is het beleid ten aanzien van derivaten en tegenpartijrisico’s
vastgelegd. Het fonds maakt alleen gebruik van derivaten voor risicomanagement en efficiënt
portefeuillebeheer. Dit betreft onder andere valuta termijn contracten en renteswaps. Ten einde het
renterisico ten opzichte van de verplichtingen te beheersen wordt het vastrentende beheerders
toegestaan interest rate swaps aan te gaan namens het fonds. Via rapportages wordt het bestuur
geïnformeerd over tegenpartijrisico’s
Diversificatie
De portefeuille is gespreid over beleggingscategorieën, regio’s, landen, sectoren en individuele
namen. In het strategisch beleggingsbeleid is beleid ten aanzien van concentratierisico’s vastgelegd.
Marktwaardering
De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor het grootste deel van de portefeuille zijn
prijzen op basis van actieve markten beschikbaar. Uitzondering hierop vormen de hypotheken- en de
vastgoedportefeuille. De hypotheken worden gewaardeerd op basis van modellen van de beheerder,
de vastgoedportefeuille op basis van onafhankelijke taxaties.
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6.4 Kostenbeleid vermogensbeheer
In de beleggingsbeginselen heeft het fonds de visie op kosten als volgt beschreven: “De beloning voor
vermogensbeheerders moet in overeenstemming zijn met de geleverde diensten en het gelopen
aansprakelijkheidsrisico.”. Deze visie wordt in dit beleid nader uitgewerkt voor de
vermogensbeheerkosten.
Scope
De vermogensbeheerkosten zijn onder te verdelen in verschillende componenten:
• Kosten voor het operationeel vermogensbeheer
• Kosten als gevolg van behaalde rendementen/prestaties (performance fees)
• Transactiekosten
• Kosten voor fiduciair beheer en vermogensbeheer-gerelateerde diensten (custody, adviseurs,
central clearing)
Beleid en uitvoering
Integrale afweging
Het fonds hanteert geen vast kostenbudget, omdat kosten in de context van opbrengsten (zoals extra
rendement, verlaging van risico) worden beoordeeld. Bij strategische beleggingsvoorstellen dient altijd
inzicht gegeven te worden in alle kostenconsequenties, zodat het bestuur een gedegen afweging kan
maken tussen de kosten en baten. Dit gebeurt op de volgende wijze:
• In de investment case voor een categorie zijn kosten onderdeel van de integrale beoordeling van
de categorie. Hierbij wordt zowel het kostenniveau als de voor de categorie gangbare
kostenstructuren beoordeeld;
• Bij de strategische asset allocatie worden in de gebruikte rendementsverwachtingen de
beleggingskosten meegenomen in de berekeningen;
• Bij de implementatie wordt expliciet afgewogen of gebruik wordt gemaakt van actief of passief
beheer. Hierbij zijn de verwachte meerkosten in verhouding tot de verwachte meeropbrengsten van
actief beheer een belangrijke input;
• Bij de selectie van beheerders worden de kosten betrokken in de afweging voor de keuze van de
beheerder, als een van de beoordelingscriteria.
Fee-structuren
Het fonds kiest bij voorkeur niet voor performance related fees, teneinde geen ongewenste korte
termijn prikkels te creëren bij vermogensbeheerders. Hierbij wordt het ‘comply-or-explain’ principe
toegepast. In voorkomende gevallen kan er, mits onderbouwd, sprake zijn van een performancegerelateerde vergoeding aan een vermogensbeheerder.
Bij beleggingen in fondsen is een total expense ratio van toepassing. Het fonds beoordeelt of de
hoogte van de beheervergoeding en die van de overige kosten marktconform zijn.
De te betalen beheervergoedingen worden eenduidig vastgelegd in de contracten met de diverse
vermogensbeheerders. De Coördinator Vermogensbeheer verzorgt een controle op de daadwerkelijke
betalingen van beheer-en eventuele performance-gerelateerde vergoedingen.
Transactiekosten
Transactiekosten kunnen ontstaan uit besluiten door het pensioenfonds (bijvoorbeeld over allocaties
in de portefeuille)en uit besluiten in het reguliere beheer door de vermogensbeheerders. Bij besluiten
van het pensioenfonds die significante transactiekosten met zich meebrengen, wordt vooraf een
inschatting gegeven van de totale transactiekosten die volgen uit het besluit en wordt de realisatie
achteraf gerapporteerd. De transactiekosten die de managers maken als gevolg van het reguliere
beheer van de aan hun verstrekte mandaten, worden enkel achteraf gerapporteerd en vormen een
onderdeel van de beoordeling van de uitvoering door de vermogensbeheerder.
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Overige kosten
Het fonds maakt een weloverwogen keuze voor het gebruik van dienstverleners ten behoeve van het
vermogensbeheer. Hier worden de kosten in betrokken. Tevens worden deze dienstverleners
periodiek geëvalueerd, waarbij ook de kosten worden beoordeeld. Om de marktconformiteit van de
tarieven in verhouding tot de geleverde dienstverlening te waarborgen wordt periodiek een
marktoriëntatie voor de belangrijkste dienstverleners uitgevoerd.
Transparante verantwoording
Kostenbewustzijn vereist een hoge mate van transparantie over gerealiseerde kosten, en toelichting
bij (substantiële) afwijkingen tussen verwachte en gerealiseerde kosten. De Coördinator
Vermogensbeheer levert jaarlijks een kostenrapportage over de beleggingsportefeuille van het fonds.
Voor de kostenrapportage wordt aangesloten bij de richtlijnen van de Pensioenfederatie.
Het fonds legt in het jaarverslag verantwoording af over het kostenniveau en de kostenontwikkeling.
Het kostenniveau en de kostenontwikkeling worden periodiek afgezet tegen de ontwikkelingen bij
andere vergelijkbare pensioenfondsen om te bezien hoe de kosten van het fonds zich verhouden met
de algemene marktontwikkelingen.
Bij de evaluatie van managers wordt ook het kostenaspect beoordeeld.

6.5 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Een duurzaam beleggingsbeleid richt zich op het betrekken van afwegingen op het vlak van milieu,
sociale omstandigheden en (ondernemings)bestuur in de beleggingsbeslissingen, aanvullend op de
gebruikelijke financiële aspecten. Door deze elementen ook te betrekken in de keuzes voor
beleggingen worden in de visie van het bestuur van Bpf Zoetwaren neerwaartse risico’s gereduceerd.
Negatief gedrag van ondernemingen op een van deze immateriële factoren leidt immers tot materiële
risico’s in de portefeuille en daarmee voor het fonds. Het overtreden van veiligheidsvoorschriften voor
medewerkers, het hanteren van een onzuivere governance structuur en het niet naleven van
milieuregelgeving zijn activiteiten die wellicht op korte termijn financieel gewin opleveren, maar op
langere termijn aanzienlijke schade kunnen veroorzaken.
Dit leidt daarmee tot een financieel risico, maar tevens tot een reputatierisico voor het fonds. Het fonds
wenst niet geassocieerd te worden met bedrijven die zich niet aan elementaire uitgangspunten
rondom milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur houden. Ten aanzien van landen
volgt het fonds de sanctieregelgeving.
In de beleggingsbeginselen is deze visie eveneens verwoord:
Wij verwachten van duurzame beleggingen op lange termijn een betere rendement-/risico verhouding
dan van niet-duurzame beleggingen. Wij geloven dat beleggingen alleen goed kunnen renderen als
samenlevingen zich goed kunnen ontwikkelen.
Dit wordt als volgt toegelicht:
Maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaamheid vormen een integraal uitgangspunt bij het
beleggingsbeleid. Wij vullen dit principe in alle onderdelen van de beleggingsportefeuille waarbinnen
dit mogelijk is. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan een betere leefomgeving voor iedereen. Wij hebben
de ambitie om meer te doen dan wettelijk verplicht is. De mening van de achterban weegt mee bij de
bepaling van het duurzaamheidsbeleid. Wij onderschrijven de PRI en hebben het IMVB Convenant en
het Nederlands Klimaatakkoord ondertekend en geven hier uitvoering aan in ons
duurzaamheidsbeleid.
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We doen dit door:
• in de beleggingsportefeuille rekening te houden met duurzaamheidsrisico’s en -kansen;
• bedrijven waarin wij investeren aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord handelen;
• het in toenemende mate investeren in en stimuleren van activiteiten die een positieve bijdrage
leveren aan een meer duurzame wereld;
• te stoppen met het financieren van maatschappelijk ongewenste activiteiten.
Het fonds wil daarnaast transparant zijn over het gevoerde beleid, en over de effecten van dit beleid
(voor zover direct zichtbaar). Het bestuur zorgt er daarbij voor dat het beleid aansluit bij de ambitie van
de belanghebbenden in het fonds.
Het fonds heeft een Beleid Duurzaam Beleggen opgesteld waarin de verschillende aspecten van het
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid zijn beschreven. Dit document wordt gepubliceerd op
de website.
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7. Waarderingsgrondslagen
7.1 Beleggingen
Effecten
Obligaties en aandelen worden gewaardeerd op actuele waarde (naar beurskoers). Indien het
aandelen betreffen in onroerend goedfondsen en deze aandelen niet op de beurs worden verhandeld,
worden deze aandelen gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde op balansdatum. Samenhangend
met deze waarderingsregel wordt een bij verkoop gerealiseerd voordelig of nadelig koersresultaat ten
gunste resp. ten laste van het resultaat van het boekjaar gebracht. Het ongerealiseerde koersresultaat
per balansdatum wordt onder de reserve geldbelegging verantwoord.
Derivaten
Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico’s. Voor zover
valutarisico’s zijn afgedekt door middel van valutatermijncontracten wordt het daaruit per balansdatum
resulterende ongerealiseerde koersresultaat in de waarde van de beleggingen in aanmerking
genomen.
Onderhandse leningen
De leningen u/g zijn gewaardeerd op actuele waarde. De actuele waarde is berekend op basis van de
in de toekomst te ontvangen rente en aflossingen van de uitstaande leningen, contant gemaakt tegen
de actuele rentepercentages.

7.2 Reserves
Algemene reserve
Doelstelling is deze reserve minimaal op het niveau van het vereist eigen vermogen te brengen.

7.3 Technische Voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen
De voorziening pensioenverplichting is de op basis van actuariële grondslagen berekende contante
waarde van de pensioenaanspraken, waarop per balansdatum op grond van het reglement, rechten
zijn verkregen.
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